
Gun jouw opdracht een goede start

Briefings vol inspiratie
Het lustrumfeest, de lancering van het nieuwe marketingconcept, de internationale
boardmeeting, de nieuwe folderlijn voor jouw productgroep. Wat hebben deze werk-
zaamheden met elkaar gemeen? Het antwoord: allemaal verdienen ze een goede brie-
Íing, de iuiste aftrap voor een geslaagde opdracht. De auteurs van het BrieÍingBoek ver-
tellen je in dit artikelwaaraan je dan zoal kunt denken.

Tekst Marianne Kalkman

Als secretaresse of managementondersteuner krijg je in je werk re-
gelmatig opdracht om zaken te organiseren waaraan méér mensen
meewerken, binnen en buiten jouw bedrijf. OÍ waarvoor je externe
leveranciers inschakelt. Hoe zorg je er dan voor dat iedereen hetzelÍ-
de eindresultaat voor ogen heeft? En daarbij lieÍst ook nog dezelfde
planning en kwaliteitsnormen hanteert? Kortom: hoe houd iii het heft
rn handen en vermijd je onaangename verrassingen?

Petra Klóren en Ingeborg van Egmond, allebei (en vaak samen)
werkzaam als zelfstandig communicatieadviseur, schreven het Brie-
fingBoek als praktisch hulpmiddel bij het schrijven van communica-
tiebriefings. Geen dik boek vol theorie voor een hoge boekenplank,
maar een handig naslagwerk dat je er regelmatig even bij pakt. 'Om

vaak te gebruiken - vandaar de koffievlek die de vormgever alvast
maar voor je op de cover heeft vóórgedrukt,' vertelt Klóren.

WAAROM...

... zou je eerst tijd steken in een briefing, terurijl jij met je team
juist staat te trappelen om te beginnen?

Omdat het je al snel tijd oplèvert, als iedereen helder voor
ogen heeft waar hij/zij met
dit project naartoe werK.
Omdat een goede brieÍing schrijven helemaal niet eens zo-
veel tijd hoeft te kosten.
Omdat het goed is om de wijzers weer even gelijk te zetten
als je met vaste leveranciers werkt. Dit is immers een nieuwe,
dus toch weer specifieke opdracht.
Omdat jij als secretaresse vaak al met veel verschillende bijl-
tjes hebt gehaK, maar je je toch weer even in de materie
moet verdiepen om te weten wat de ander nodig heeft aan
informatie en faciliteiten.
Omdat jij graag zelf van tevoren de beslissingen neemt. Of
wacht je liever af welke kant het balletje op rolt, wanneer an-
deren daar enthousiast hun eigen draai aan gaan geven?

Petra Klóren (links) en Ingeborg van Egmond: 'We laten zien dat er verschillende
vormên zijn om je briefing over te brengen. Geen 'boodschappenhlstje' maar een
briefing als bron van inspiratie'

Checklist of inspiratiebron

Het boek is vooral ook tot stand gekomen op basis van de praktijk.

De auteurs verzamelden via hun netwerk zoveel mogelijk soorten

briefings. Zij vroegen collega's, werkrelaties en deskundigen op ver-

schillende vakgebieden om hun beste voorbeelden. Wat was hun

ideale opdrachtomschrijving van een geslaagd pro.lect? Welke in-

structies lieten weinig te raden over, maar boden wél genoeg ruimte

voor eigen inbreng en creativiteit?

Uiteindelijk leverde dat dertig voorbeeldbriefings op. Soms werden

de praktijkvoorbeelden anoniem gepresenteerd, oÍ samengevoegd

tot een voorbeeldsituatie die méér professionals herkennen.

Evenementen, drukwerk, grote vergaderingen, projectondersteu-

ning: in elke discipl ine l igt de focus anders. In de voorbeelden in het

BriefingBoek zie je welke onderdelen je zoal in je instructies kunt op-

nemen. Om de kunst aÍ te kijken, als een checklist, of een inspiratie-

bron hoe je de afspraken nog beter zou kunnen verwoorden.
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. Kernwaarden ;f i t , -,ganiseren, we zijn

. Kerntaken | \ 
.-,rsr L€ gaan doen. De locatie is bij ons op kan-

. Missie, visie en ambities toor, met gebruik van de tuin.

. Organisatiestructuur
r Aantal medewerkers Wie komen
. Mogelijke partners Uitgenodigd worden: alle relaties van onze accountmanagers,
. Etc. dus vaste en potentiële klanten. Verwacht aantal deelnemers:

70-100, inclusief onze eigen medewerkers.
Je beschr|ft de opdracht:

Doel
. Reden Feestelijke start van de zomer, een cadeautje voor onze rela-
. Thema ties. Nader kennismaken met onze klanten, hen vertellen over
. Kernwaarden het bedrijÍ. Klanten een goed gevoel over de relatie meegeven.
o Boodschap en eventuele subboodschappen Potentiële klanten: basis leggen voor een acquisitiegesprek.
o Datum, plaats en tijd van het evenement
o Planning Programma
o Rr rlnoi inelinatia 16.00 UUr: OntVangSt

o Aard van het evenement 16.30 uur: Welkomstwoord directeur
o Aantal (buitenlandse) gasten Leuke act
o Omschrijving doelgroep 16.45 uur: Koft inhoudelijk programma
. Programmaonderdelen en korte omschrijving per onderdeel 17.00 - 18.30 uur: Netwerkborrel met bbq
. Soort entertainment
. Catering Opdracht
. Opdracht aan het bureau Van jullie als bureau willen wij graag ontvangen:
. Verwachtingen
. Organisatie en taakverdeling in de eigen organisatie . voorstel voor een kort inhoudelijk programma met als doel

(nadere) kennismaking tussen onze accountmanagers en de
aanwezige klanten

. voorstel voor de act
Scherp je gedachten en verwachtingen o uitwerking van het programma tot een draaiboek
Waarom zou je een briefing schrijven, ook voor kleinere oÍ stan- . ontwerp en inhoud uitnodiging (wordt per mail verstuurd)
daardopdrachten? Als jij besiuit om iets uit te besteden, ziI daar e voorstel voor catering\
maar al te vaak tijdsdruk achter. 'Juist dan is het zaak om toch tijd . voorstel voor nazorg: bericht achteraf aan alle genodigden-

en aandacht te investeren in een goede omschrijving van wat je planning
wilt', vinden de auteurs van het BriefingBoek.
Klóren: 'Gun jezelf, jouw project en jouw leverancier een goede Budget
staft. Van groot toï klein, eigenlijk élke opdracht wordt er beter van Het totaalbudget voor deze opdracht is € 5.000,-, inclusief jul-

als 1e eerst eens goed bedenkt en formuleert wat de bedoeling is, lie kosten.
Het helpt jou je wensen scherper te krijgen en dat ook zo goed mo-
gelijk te omschrijven voor opcJrachtnemer of leveranciers. Want zelf Contactpersoon
zit je de hele dag in die materie, of in die organisatie. Waardoor je Jullie contactpersoon bij ons bedrijÍ is Sandra van Dijk, [con-
wellicht hele nuttige stappen over het hoofd ziet, of de ander juist tactgegevensl. Zij ontvangt graag uiterlijk [datum] de eerste op-
overstelpt met informatie.' zet,

ln de huid van de ander
Wat is een goede briefing? Die is in ieder geval korl en krachtig, scherp genoeg is. Een goede briefing is het recept, inlevingsvermo-

maar bevat toch alle informatie die van belang is. Logisch. Maar in gen het werkzame bestanddeel.
de praktijk gaan er nog wel wat versies overheen voor jouw briefing Van Egmond: 'Wat moeten die externe medewerker of leveranciers
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