
I boek schriiven. Na iaren schriiven en schaven, of iuist een korte kracbtmeting'

st ie toch de knoop doorhakken: wanneer is iouw geesteskind goed genoeg om aan

rereld te presenteren? We vroegen het viif auteurs van net verschenen ' of nog uit

romen - boeken. Eén ding is duideliik: echt af is het is het nooit.
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aantekeningen en dikke strepen markerst i f t .

De koÍf ievlek op de cover is veelzeggend: dit

boek is bedoeld om f l ink te worden gebruikt '

"Wat  zou he t  hand ig  z i jn  a ls  e r  een boek

was over brief ings", dachten de twee interlm

communicatieadviseurs. In Het Brief ingBoek

verzamelden ze voorbeelden uit  diverse hoeken

van de communicatieprakti jk. Een praktisch

hu lpmidde l  om br ie f ings  be ter  én  leuker  te  ma-

ken. "Een goede brief ing betaalt zich terug in je

samenwerking en je eindproduct", weet Petra'

Ingeborg :  "Je  z ie t  we lke  bes l i ss ingen Je  van

tevoren kunt  nemen.  Sommige d ingen bepaa l  je

toch  l iever  ze l f  ? ! "

GEDEELDE ERVARING
'Schri l f  dat boek niet al leen',  adviseerde VMC-

co l lega Atha l ie  S tegeman.  Dus v roegen Inge-

borg en Petra hun vakgenoten om hun inbreng

- waaronder veel VMC-leden Petra: "Zeker toen

we beloofden hun gegevens te anonimiseren,

w i lden ze  graag hun ervar ing  met  ons  de len ' "

Via datzelfde netwerk vindt het boek nu zi jn

weg naar  communica t iepro Íess iona ls  in  Neder -

land.  Ingeborg  en  Pet ra  werk ten  a l  vaker  samen,

s inds  z i l  e lkaar  a ls  s tudent  tegenkwamen in  de

l i Í t .  Waar  Ingeborg  een scherp  oog heef t  voor

toon en detai ls, heeft Petra de grote l t jnen voor

ogen, zeggen ze over elkaar. "Petra ziet dat we

een hoofdstuk missen over crisiscommunicatie'"

Voor Ingeborg was het moment van 'goed ge-

noeg '  inmidde ls  bere ik t ,  maar  ze  ze i  toch :  "A ls

j i j  dat wi l t ,  regel je het maar." En zo reisde Petra

in het weekend vóór het boek naar de vormgever

moest, naar DelÍt  om de tekening van mindmap-

expert Hans Buskes over crisiscommunicatie op

te halen. "Tja, dat maakte het verhaal wél rond",

geeft Ingeborg toe.

GEEN CONCESSIES
Ook over de vorm van het boek waren Petra en

lngeborg niet snel tevreden. De uitgever wilde

hun boek uitbrengen in een standaard layout

Dán liever rn eigen beheer uitbrengen OntweÊ

pers van Lava en Def en art director Wieb van

de Donk konden wel wat met de wensen en

ideeën van de auteurs. Zo kreeg het boek de

r ingband,  de h ighl ights met  markerst i f t  en de

toegevoegde opmerkingen ('droedels') en de

flap aan de omslag. Petra: "Bli jf trouw aan Je

eerste eigen ideeën. Concessies doen kan aan

het  e ind van de r i t  a l t i jd  nog."  >
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