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Over Windesheim
Challange

>300 +40 >1500
Gebruikers flexibele templates Creaties per maand

Het verbeteren van het proces rondom 
contentcreatie en beheer als gezamenlijk doel 

Met ca. 23.000 studenten en 2.000 werknemers speelt contentcreatie
een heel belangrijke rol bij Hogeschool Windesheim. Denk eens aan het
werven van nieuwe studenten en werknemers, het uitlichten van diverse
opleidingen middels opleidingsbrochures en de rollbanners tijdens
studentenbeurzen. Oh, en vergeet het verstrekken van diploma’s aan
afgestudeerden niet.  
 
Wat in 2008 startte met een vervangende beeldbank voor alle bestanden
en documenten is uitgegroeid tot een volledig huisstijlplatform vanuit
waar alle gebruikers binnen Windesheim zelf alle content kunnen maken,
natuurlijk altijd binnen de huisstijl. 

“Van één template naar een 
complete oplossing.”
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Complete 
brandportal 

Alle marcom uitingen vanuit 

één portal, beschikbaar voor 

alle collega’s (ook zonder 

grafische kennis) 

Besparing

Tijd- en kostenbesparing voor 

elk content-item dat wordt 

gecreëerd met Cordeo

Cocreatie
 

In cocreatie worden continu 

creatieve en innovatieve 

oplossingen ontwikkeld

Groot bereik  

Door flexibele templates 

wordt in korte tijd veel 

content gemaakt en bereikt 

Windesheim een groot 

publiek 

Workflows voor 
grip 

Grip op het volledige 

contentproces dat 

Windesheim heeft middels 

workflows

Automatische 
content  

Geautomatiseerde content, 

zoals cerfiticaten waarbij op 

basis van een Excel-sheet alle 

informatie wordt ingeladen

“De samenwerking tussen ons is echt perfect”, aldus Geertjan de Grip,
Inkoper Media bij Hogeschool Windesheim. “We zijn klant van Cordeo,
maar zo voelt het totaal niet en dat is fijn.” Geertjan geeft aan veel te
besparen qua uren en kosten. “Cordeo is niet meer weg te denken bij
Windesheim. Ook onze huisstijlwijziging die slechts binnen twee weken is
doorgevoerd in alle templates en daarmee in onze hele communicatie,
dat is fantastisch.”

“We werken al een lange tijd samen, maar altijd richten we ons op nieuwe
ontwikkelingen. Zo gaan we ons de komende tijd met Cordeo richten op
toegankelijke pdf’s voor mensen met functiebeperkingen.”

Een compleet communicatie-
proces van A tot Z 

Wat bereikt Windesheim met 
Cordeo?

Voordelen
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Wie werken er met Cordeo?

Gebruikers

Hogeschool Windsheim heeft zo’n 300 gebruikers in Cordeo. Het mooie
is dat zij een gecontroleerd contentproces hebben, ongeacht het grote
aantal gebruikers. Doordat er intern gewerkt wordt met workflows, worden
er uitingen gemaakt die altijd passen binnen de huisstijl. Uitingen worden
vervolgens gecontroleerd en goedgekeurd door diegenen die daarover
gaan. Er is grip op het hele contentproces en Windesheim heeft alles zelf
in huis.

Cordeo over Windesheim

“Hogeschool Windesheim betrekt Cordeo al tijdens de ontwerpfase. 
Een externe designer maakt eenmalig templates op. Doordat wij 
alvorens betrokken zijn, kunnen deze designs snel in Cordeo worden 
geïmplementeerd, waarop gebruikers er gelijk mee aan de slag kunnen”, 
aldus Henk Rutten, Consultant bij Cordeo. 

Nieuwe huisstijl Windesheim 

“Cordeo ontwikkelt altijd 
creatieve en innovatieve 
oplossingen voor hetgeen 
wij voorleggen. ”

Consultant aan het woord

Sinds 2019 heeft Windesheim een totaal nieuwe huisstijl, “Deze
huisstijlwijziging is binnen één tot twee weken verwerkt in alle content
templates die Windesheim gebruikt. Dit geeft aan dat interne
veranderingen gelijk doorgezet worden in Cordeo en er gelijk resultaat
wordt geboekt!”

Op dit moment maakt Windesheim ontzettend veel uitingen met
Cordeo. “Ons doel is om het continue proces van creatie en beheer voor
Windesheim te blijven verbeteren”.
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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
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