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Over Vidomes
Challenge

Het ontlasten van het communicatieteam en 
consistentie in alle uitingen met stipt op één

Voor een ondernemende woningcorporatie als Vidomes is consistent 
communiceren meer dan belangrijk. Vidomes richt zich op mensen met 
onvoldoende kansen op de woningmarkt. Ze beheren en verhuren circa 
18.000 woningen in regio Haaglanden (West-Nederland). Hun merkidentiteit 
is consequent aanwezig in elke uiting die gemaakt wordt. Daar ging wel het 
één het ander aan vooraf. 

Wat Cordeo betekent voor Vidomes 

Het is - net als bij elke organisatie - ook voor Vidomes noodzakelijk 
om consistent te communiceren vanuit meerdere afdelingen en 
teams. In de huidige tijd is het niet gewenst en werkbaar om enkel het 
communicatieteam aan zet te laten zijn. Toch wordt grip gehouden op elke 
uiting die gecommuniceerd wordt. Circa 200 collega’s hebben toegang 
tot Cordeo. In diverse teams worden uitingen gecreëerd en beheerd. De 
enorme druk binnen het communicatieteam neemt daardoor af.

         Uitingen maken via huisstijl-templates     

         Workflows voor snelle controles en efficiënte werkwijzen 

         Eén portal voor creatie en beheer van beelden en       

         documenten 

2017
Startjaar van onze 

samenwerking

Downloads in DAM per 

6 maanden

+200
Gebruikers van 

het portal

+260
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Begin 2018 werden de eerste uitingen met Cordeo gemaakt. ‘Het biedt 
ons een centrale plek voor beeldmateriaal en laat collega’s - ook zonder 
visuele kennis - uitingen maken’, aldus Froukje Nigten, Adviseur Online 
Communicatie bij Vidomes.

‘Cordeo draagt vooral bij aan onze visuele visie. Het is veel makkelijker 
om meer met beeld te doen. Dit past bij onze visie en het nóg beter 
communiceren met onze huurders. Door ervoor te zorgen dat al onze 
collega’s zelf binnen de huisstijl kunnen communiceren, ontlasten we de 
afdeling communicatie.’

Op weg naar consistentie  
Tijdlijn 

‘Nog beter communiceren met 
onze huurders.’

Iedereen in de juiste rol 
Workflows en rolverdeling 

Binnen het brand portal is huisstijlconsistentie in elke uiting van groot 
belang. Hoe Vidomes dit doet? Voor elke uiting die ze maken met Cordeo 
zijn templates uitgedacht waarin zij zelf hebben bepaald in hoeverre er 
ruimte is voor keuzes en flexibiliteit. Door het vastzetten van bepaalde 
elementen wordt vastgehouden aan de huisstijl en merkidentiteit. ‘Het 
ontlasten van het communicatieteam is van groot belang. Dat is gelukt.’ Er 
wordt gewerkt met verschillende gebruikersniveaus, waardoor grip wordt 
gehouden op de communicatie. De lijntjes lopen als volgt:

Communicatieteam

Het communicatieteam beschikt over alle rechten: volledige beheerders- 
en creatierechten. Zij beoordelen ook alle uitingen die worden 
opgeslagen door bijvoorbeeld studio-gebruikers. Directe goedkeuring 
of afwijzing met verbeterpunten volgt, waarop de uiting kan worden 
aangepast en opnieuw kan worden ingediend voor gebruik.
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Gebieds-
consulenten 

De gebieds-
consulenten maken 
uitingen als flyers 
en brochures 
aan de hand van 
huisstijlconsistente 
templates. 

Studio 
gebruikers 

Gebruikers van de 
studio maken uitingen 
via wizards. Dit zijn 
templates bedoelt 
voor kleinere, minder 
complexe uitingen 
waar meer elementen 
vaststaan. 

Library 
gebruikers
 
Zij hebben, net als de 

andere gebruikerstypes, 

toegang tot de Digital 

Asset Manager voor 

het downloaden (en 

inladen) van beelden, 

documenten en 

huisstijlelementen. 

‘We kunnen snel uitingen maken
zonder afhankelijk te zijn.’

Waarde voor Vidomes
Met meer mensen meer creëren

Tijdsbesparing, onafhankelijkheid van vormgevers en meer creëren 
met meer mensen leveren waarde voor Vidomes. ‘Onze uitingen 
stralen nu professionaliteit uit, iets wat essentieel voor ons is’, aldus 
communicatieadviseur Sandra Valk. Een ander voorbeeld dat Froukje 
aandraagt zijn permalinks waar veel gebruik van wordt gemaakt. ‘We 
maken bv. een brochure die we vervolgens via meerdere kanalen delen 
via een permalink.’ Aanpassingen hoeven op één plek doorgevoerd te 
worden en zijn dan overal zichtbaar. ‘We besparen al met al veel tijd, zijn 
onafhankelijk van externe vormgevers en zijn erg blij met de beeldbank.’

Vidomes kan in de toekomst altijd opschalen wat het brand portal betreft. 
Denk aan uitbreidingsmogelijkheden als print on demand, waardoor een 
uiting direct kan worden doorgestuurd naar de drukker. Drukkosten zijn 
direct inzichtelijk en binnen enkele dagen ligt je bestelling op de gekozen 
locatie. Een andere optie zijn social media wizards. Beeldmateriaal kan na 
creatie en goedkeuring direct worden gepubliceerd in de vorm van een 
social post.

Uitbreidingsmogelijkheden
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Meer over Cordeo
Informatie

Bel ons 
Je kunt ons altijd bellen voor 

meer informtie. Gewoon, doen!

 

Mail ons 
Stuur ons een mailtje. 

We zorgen dat je zo snel 

mogelijk antwoord krijgt. 

Zijn er uitdagingen die je bespreekbaar wilt maken of ben je benieuwd
naar Cordeo en hoe onze oplossingen in elkaar steken? We vertellen je 
graag meer.  

Team Cordeo
Kennis maken?

+31 38 466 9420
hello@cordeo.com

5


