Q

N

2. extrac
ction
4. storage

T

I

O

U
N
I

N

U

T

Q

O
N

G E
C O L L E

O N
D E L T I

N

3. reaction

1. Ha
arvest

Wat hebben
ze nu weer
gedaan
juiste inzet van illustraties
en grafische vormen

Letterlijk ergens vorm aan geven kan op talloze manieren. Soms kan een illustratie in kortere tijd meer
informatie overdragen dan tekst. Ook kan een beeld aanzetten tot het lezen van een tekst. Prikkelen,
aandacht trekken en verduidelijken, daar doen we het voor. De inzet van hele simpele grafische vormen
in combinatie met kleurgebruik kan alle uitingen binnen een huisstijl binden.

Hoe laat je een Europese subsisidie aanvraag opvallen tussen alle andere? Door duidelijke illustraties, helder
van kleur ter ondersteuning van de tekst. In één oogopslag wordt een techniek duidelijk en wordt een reactieketen overzichtelijk.
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GOA Value 2:
How are these Parameters used to create
Building Blocks

GOA Value 3:
What is needed to make
consumer products?

Minerals

De Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken vroeg VastinVorm voor het
verbeelden het thema van de jaarlijkse communicatiedag. Hoe ga je om met emoties vanuit de samenleving
en hoe vind je daarbij de balans in de communicatie. Diverse thema’s die deze dag worden behandeld zijn
verbeeld in heldere illustraties. De kleuren dienen direct als routing tusen de diverse sessieruimtes.

Keynotes
Stine Jensen is filosoof en publiciste. Jensen
schrijft boeken, vaak vanuit een filosofisch
perspectief. Daarnaast
schrijft ze columns.
Voor omroep
HUMAN maakte ze
vijf series van het
programma Dus ik
ben, over
allerlei aspecten van
de filosofie.
Haar laatste boek heet Alles wat ik voel. Het grote
emotieboek. Een kinderboek over gevoelens.
Waarom voel je wat je voelt? Is het niet erg om
jaloers te zijn? Kun je jezelf empathie aanleren?
Alles wat ik voel is een boek dat kinderen
bewust maakt van hun eigen gevoelens én hen
stimuleert erover na te denken.
En dat is ook precies wat Stine Jensen ons gaat
vertellen: wat zijn emoties en hoe ga jij ermee
om?
Bas Haring is filosoof, informaticus, schrijver
columnist en televisiepresentator.
Daarnaast is hij werkkzzaam als docent mediatechnologie aan de Universiteit Leiden en
sinds 2006 zelfs als
bijzonder hoogleraar op de Leidse
leerstoel "Publiek
begrip van wetenschap", waarbij hij

Themasessies
jonge wetenschappers traint in het toegankelijk
makkeen van wetensscchap.
Bas Haring laat zijn licht schijnen over emoties
en de maatschappij. En zoals hij het zelf verwoord: ‘Ik hoop dat mensen na een lezing denken ‘Hmmm… interessant. Hier moet ik nog
eens over nadenken. Eigenlijk hoop ik mensen
zelf aan het denkkeen te krijgen.’

Wim van der W
Weeegen is hoofd Bestuurlijke
Zaken, Advies en Communicatie van de Onderzoekkssraad voor de Veiligheid.
Hij werd ‘Communicatieman van het Jaar’ in
2017. Hij was de motor en inspirator achter de geslaagde communicatie
van het eindrapport
over de crash van
vlucht MH17: " Hij
zette doordacht en
strak geregisseerd de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid weer nadrukkkeelijk
op de kkaaart. Dat deed hij op zijn eigen manier:
overtuigend, ingetogen en zelf op de achtergrond", aldus juryvoorzitter Noud Bex.
Vandaag neemt hij ons mee in de wereld van
emoties en de overheid.

Clinics

Niet in míjn achtertuin!

Een zelfbeeld zegt me
eer dan 1000 wo
woorden

Wanneer landelijk beleid een lokale impactt heeft, kan je vaak rekenen op emotionele reacties van
omwonenden. Argumenten als ‘Het is goed
d voor het land’ lopen stuk op woede over de ingrepen in
de eigen directe leefomgeving. Wat doe je dan als Rijksoverheid?

Waarom kan Jeroen Pauw zich zoveel meer permitteren dan Eva Jinek? Waarom vinden we
Hillary Clinton onaardig? En waa
w rom wordt Humberto Tan nooit écht boos? Met andere woor
den: wat hebben hun uiterlijkke kenmerken te maken met de manier waarop ze zich profileren
en geprofileerd worden?

In ronde 1 zoomen we in op de programmaa’s Ruimte voor de rivier en Wind op zee en spreken we over
de vraag hoe anderen kunnen helpen het verhaal over de belangen van toekomstig Nederland te
vertellen, met:
• Vic Gremmer (bewoner Goudswaard), Jorien Douma (afdelingshoofd bij RWS) en Ralph Gaastra
a
(projectleider bij RWS)
• Jan Jelle van Hasselt
s ((adviseur Communicaatiepool)
p ) en Ellen Bouwhuis
is ((online adviseur bijj EZK).
)
In ronde 2 praten we over de kracht van persoonlijk contact aan de hand van de ervaringen van het
Antennebureau en het project A4 Delft - Scchiedam, met:
• Yv
Yvonne Tr
Trenning en Louwrens Wemekamp (b
beiden adviseur bij het Antennebureau);
• Jörgen van der Meer (omgevingsmanager bij RWS) en Nicole We
Wegman (communicatieadviseur en
persvoorlichter bij RWS).

Gegrepen door emoties
Brengen angst, trots, vreugde, walging of ve
v rtedering in campagnes de burger tot het gewenste
gedrag? Emoties hebben invloed op ons geevoel en ons gedrag. Reclamemakers maken daar al heel
lang gebruik van. In het nieuwe CASI, het Communicatie Activatie Strategie Instrument, is emotie een
van de bepalers van gedrag opgenomen. Maar
M
hoe kun je sturen op emoties en hoe ga je als overheid
om met emoties in campagnes?
Nick van Gaalen
en, campagnemanager bij DPC, vertelt wat het opnemen van ‘emoties’ in CASI betekent
en hoe je als campagnemanager in een brieefing voor een campagne al rekening kunt houden met
emoties. Joeri Jansen van bureau Roorda laaat vervolgens zien hoe je als reclamebureau kunt sturen op
emotie, wat de rol van beeld is en waarom het de ene ke
keer beter werkt dan de andere.

Spanning binnen het Haagse huwe
welijk
Hoe houden media en bewindspersonen elkaar in de greep? En wat beteke
kent dat voor jou als
communiatieprofessional?
De overheid wil graag rechtvaardig voor het algemeen belang staan.
staan Maar na een incident,
incident een indivi
individueel geval waarin de uitvoering van beleid
d slecht uitpakt – vaak gepaard met veel media-aandacht –
wordt er hard geroepen om aanvullende regels en verscherpte maatregelen. In deze sessie gaan we
met Boudewijijn Steur, adviseur bij BZK, in gessprek over de risico-regel-reflex binnen het Haagse huwelijk.

De clinic van Natalie Holwerda-Mieras gaat over de kunst van het persoonlijk presenteren. Hoe
word je door anderen gelezen
n en hoe wordt dit beeld beïnvloed door jouw afkomst, gender en
uiterlijk? Is het mogelijk om dit
d frame te veranderen? Je leert hoe je jouw impact en profe
fessionele zichtbaarheid kunt vergroten door je bewuster en anders te presenteren. Daarnaast
ontdekt
k hoe jjijj anderen in een frame plaatst en wat de gevolgen hiervan zijn.

On
ntdek de verborgen
n emotie
Een micro-expressie is een uitdrukking op het gezicht die maar heel kort zichtbaar is, een vijfde
van een seconde. Als je deze micro-expressie kunt waarnemen, dan geeft je dat zeer waardevolle informatie over hoe iem
mand zich echt voelt. Misschien zie je iemand die zijn ware
gevo
oelens met een glimlach m
maskeert. Is iemand écht overtuigd? Heeft de projectmedewerker
er nog wel vertrouwen in? Ro
oept je opmerking irritatie op?
In deze clinic laat Job Boersma ons kennismaken met deze belangrijke cues, om zee beter te leren
waaarnemen en interpreteren.

Een
n woord
rd in de goede richting
Hoee kun je met woorden het juiste in mensen activeren? In deze clinic ervaar je hoe dat werkt.
In de openbare ruimte zie je vaak teksten die emoties oproepen: van ergernis to
ot vertedering.
Jeannine Mies
es laat aan de hand van deze woorden zien hoe je mensen ontvankelijkk kunt make
ken
voor je boodschap of je verzoek. Kun je iets zeggen met een knipoog of een com
mpliment?
Hoee vermijd je weerstand? Kun je de gewenste uitkomst benoemen? In een casus pas je dit
vervolgens
v
zelf toe op teks
ksten bij de Rijksoverheid.

Illustraties in een boek dienen vaak alleen ter verfraaing. Dat wil niet zeggen dat we daar geen aandacht aan besteden. Het Oranje Kruis gaf ons de vrije hand bij het vormgeven van hun meest recente
boek. Zo konden “zware” onderwerpen met een knipoog worden geïllustreerd.

DEEL 1 SITUATIES DIE VRAGEN OPROEPEN

2 Verward slachtoffer
Op een warme zomeravond in een van de grote steden treffen enkele voorbijgangers op straat een onderuitgezakte jongeman aan. Hij lijkt niet
aanspreekbaar, maar ademt wel. Een van de omstanders belt 112. Intussen komt het slachtoffer enigszins bij en laat merken niet gediend te zijn
van enige hulp en bijstand. Een doorgewinterde eerstehulpverlener doet
nog een dappere poging, maar stuit op afwerende reacties. Vrij snel
verschijnen zowel politie als ambulance ten tonele. De ambulanceverpleegkundige geeft voorrang aan de politiefunctionarissen. Die maken
contact, vragen om een identiteitsbewijs, en krijgen nul op het rekest van
de, naar hun oordeel, verwarde persoon. Het slachtoffer, inmiddels op
eigen benen, wordt in de boeien geslagen en afgevoerd, de omstanders
enigszins verbouwereerd achter latend.
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Een voorbeeld van eenvoudige grafische vormen die ondersteunen kunnen we vinden in de nieuwe huisstijl van KWT watermanagement. De horizontale schuine blauwe banen geven meteen de indruk van water.
Samen met de huisstijl kleuren geeft dit enorm veel mogelijkheden. Het bindt alle uitingen tot een geheel.

De KWT Waterbeheersingslijn biedt u de volgende producten:

Kwaliteits Waterbeheersing Techniek
Al bijna 30 jaar maatwerk in innovatieve
watermanagement oplossingen
Het Nederlandse klimaat verandert met steeds grotere
weersextremen zoals stortbuien met meer regenval in
steeds kortere tijdbestekken. Niet alleen met het oppervlaktewater, maar ook met het beheerst afvoeren van
afvalwater via het rioleringsnetwerk krijgt eenieder te
maken met nieuwe uitdagingen. Als KWT denkke
en wij, aangaande deze ontwikkelingen, graag met u mee. Met KWT
heeft u een Nederlandse partner welkke
e staat voor Kwaliteits Waterbeheersing T
Te
echniek. Waterbeheersing zit in
ons Nederlands DNA en daar zijn wij trots op. Om waterstromen en waterpeilen te beheersen, ontwerpen en
produceren wij complete lijnen van hoogkwalitatieve producten zoals afsluiters en kleppen.
De technologie en materiaaltoepassing in deze hoogkw
kwalitatieve producten hebben zich in de afgelopen jarre
en verder
ontwikkeld. KWT staat op de voorgrond als het gaat om
product development, engineering en fabricage en heeft als
eerste het HDPE materiaal ge
eïïntroduceerd in de markt. Wij
ontwikkelen hierbij continue nieuwe oplossingen met
nieuwe materialen voor onze klanten. Al meer dan 25.000
succesvol opgeloste uitdagingen van klanten in binnen en
buitenland gingen u voor, waarbij wij u meer dan 1.000 producten uit voorraad kunnen leveren, maar ook geheel
volgens uw specificatie een nieuwe oplossing kunnen produceren. Dit kunnen wij dankzij onze eigen engineeringsafdeling, productiefaciliteiten in Nederland en Bulgarije en
met gedreven en ervaren medewerkers die elke dag hard
werken om de kwalitatieve producten te produceren die
nodig zijn om het Nederlandse en Internationale water te
reguleren.

Sinds 2007 maken wij onderdeel uit van de Bergschenhoek Groep BV. Binnen de Bergschenhoek Groep is ons,
in 1988 opgerichte bedrijf, verantwoordelijk voor de
engineering, productie, levering en montage van waterbeheersingsproducten, waarbij wij ook uw project geheel
van A tot Z kunnen ontzorgen.

Terugslagkleppen

Afsluiters

KWT teugslagkleppen voorkomen

KWT affssluiters kunnen worden ingezet in

retourstromen van oppervlakte-,

diverse range aan situaties. Overal waar

proces- of rioolwaterr,, welke kunnen

een permanente kering beschikbaar moet

worrd
den geïnstalleerd in bijvoorbeeld aan

zijn om een sparing af te sluiten of

het eind van een leiding of in

bijvoorbeeld voor het blokkeren van

betonputten. De hoogste kwaliteit

belangrijke knelpunten in uw

materialen zoals RVS of HDPE worden

watersysteem. Hierbij kunt u denken aan

gebruikt voor de fabricage van onze

kanaalafsluiters, droogzetschotten,

terugslagkleppen en kunnen conform

leidingafsluiters of wandafsluiters volledig

uw specificatie worden gefabriceerrd
d.

uit RVS. In combinatie met een dubbele
afdichting zijn deze zelfs inzetbaar in

De oplossingen die wij vervaardigen, zijn bedoeld om
w a t e r s t a n d e n m e e t e re g u l e re n h e t z i j d o o r o p s t u w i n g ,
met bijvoorbeeld een kantelstuw, maar ook door bijvoorbeeld een afsluiter of terugslagklep voor een opening te
plaatsen. Voor de vervaardiging van deze producten
gebruikke
en wij hoogwaardige materialen zoals HDPE, RVS
o f S u p e r D u p l ex wa a r b i j w i j o o k d e n i e u ws t e t e c h n o l o gieën en materialen toepassen.

zwaar vervuilde omgevingen met hoge

Automatische
niveauregelunits

waterdrukken.

KWT heeft diverse oplossingen voor het

In ons bestaan hebben wij ons bewezen als een betrouwbare leverancier voor o.a. Waterschappen, Gemeenten,
Industrie en Grond Weg en Waterbouw in binnen en buitenland, met een gedegen distributienetwerk in Europa,
waarbij wij, volgens Internationale Normen met certificering volgens NEN en ISO 9001-2008, produceren.

mechanisch automatisch laten werken van

Overstorten

uw peilscheiding. KWT vlotterunits

Om hoge panden op streefpeil te houden

detecteren automatisch of er voldoende

heeft KWT meerdere overstorten in het

water aan het lage pand aanwezig is en

programma Met verschillende

vullen dit bij tot het vooraf ingestelde

uitvoeringen uit bijvoorbeeld RVS zijn deze

niveau. KWT drijverstuwen functioneren

toegespitst op het gebruik in oppervlakte-,

onafhankelijk van stroomtoevoerr,, waarbij

riool- en proceswater en kunnen traploos

de lusten en lasten gelijkmatig over een

worden bediend. Met een KWT

gebied verdeeld worden welke toepasbaar

overstortput kunt u het waterpeil van het

zijn in oppervlakte- en proceswaterr.

bovenpand traploos beïnvloeden en
aansluiten op een duiker of leiding.

Heeft u een waterstroom uitdaging, dan wel een peilbeheersing vraagstuk of een andere water regulerende
uitdaging, dan assisteren wij u graag voor een passende
oplossing.

Vispassages
Een KWT vispassage kan worden ingezet om
een barrièrre
e in een watergang, zoals een
stuw of een gemaal, passeerbaar te maken
voor vissen. KWT maakt haar vispasseerbare oplossingen van hoogwaardige
materialen; HDPE en RVS. De KWT
visspassage opereert met minimaal 800

Prooject Morpeth, vijjf schuifafsluiter
e s van elk 3 bij 3 meter

mm peilverschil en werkt zonder stroom.
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KSA-MD-R-O

Afsluiter 5-mwk, ronde opening, niet stijgende spindel

Afsluiters

De KSA-MD-R-O afsluiter wordt standaard als
dubbelkerend geproduceerd. De afsluiter bestaat
uit een verticaal beweegbare kunststof schuifplaat
die een ronde opening afsluit. De afdichting wordt
verkregen d.m.v. een EPDM rubber, geplaatst in de
schuifplaat, die de waterdruk van beide zijden keert.
Standaard is de afsluiter uitgevoerd voor waterdrukken van 5 meter waterkolom (Mwk) met een

niet-stijgende spindel. Tot en met de 800 standaard
voorzien van halve maan bedienpunt, de 900 t/m
1500 zijn voorzien van bedienpunt as Ø 25 spie 8,
deze kan worden voorzien van een opzetstuk met
bedienpunt (bij voorkeur conisch vierkant 27/32).
Op verzoek kan een ander bewegingswerk worden
geleverd. De KSA MD ≤ DN1000 met ronde doorlaat
worden geleverd vanuit voorraad.

KSA-MD l Afsluiter voor mediumdruk
KSA-MD-R-O DN ≤ 800 Halve maan aansluiting Ø20

Al bijna 30 jaar
maatwerk
in innovatieve
watermanagement
oplossingen

KSA-MD-R-O DN 900 t/m1500 spie 8 aansluiting Ø25

Achterplaat
Schuifplaat
Frame
Spindel
Draadblok
Afdichting
Bevestigingsmateriaal

HDPE
HDPE
RVS 316 L
RVS 316 L
Polyacetal (pom)
EPDM
Chemische ankers en bouten
(A4) niet inbegrepen

Opmerking
5 mwk en ronde opening standaard; hogere
belastingen en afwijkende uitvoeringen op aanvraag

KSA-MD-R-O DN ≤ 800

KSA-MD-R-O DN > 800

Menno Kersbergen
financieel directeur
M 06 20 105 249

Wentelploeg 42

T +31(0)321 33 55 66
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mkersbergen@kwtgroup.nl

8256 SN Biddinghuizen

F +31(0)321 33 55 76

I www.kwt.nl
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WATERBEHEERSING

Voor onze klant Delftstede hebben we de geschiedenis van het pand beeldend gemaakt als memorylane.
Een strook van 9 meter bij 1 meter laat de transitie zien van oud ziekenhuis tot bedrijfs verzamelpand.
Geprint op Forex van 1 cm dik kan de memory lane rechtstreeks op de muur worden gemonteerd.

