
AANBESTEDINGSPROCEDURE
Bereid jouw organisatie een aanbesteding voor? 
Zet in de opdracht dan: 

• Het logo.
• De kant-en-klare tekst voor in een aanbestedingsopdracht.

SNELHEIDSDISPLAY 
Geldt er bij wegwerkzaamheden een 
aangepaste snelheidslimiet? Dan kun 
je een snelheidsdisplay van Samen 
wegwerken plaatsen. 

Je kunt deze aanvragen door te 
mailen naar info@samenwegwerken.nl. 
Denk er dan ook even aan om in 
berichtgeving te benoemen waarom het 
display er staat. Hiervoor is kant-en-klare 
kopij beschikbaar.

WERKZAAMHEDEN

PERSBERICHT 
Publiceer je een persbericht? Benoem daarin 
Samen wegwerken met de kant-en-klare kopij 
die beschikbaar is. 

ADVERTENTIE
Plaats je een advertentie over wegwerkzaamheden? 
Benoem daarin Samen wegwerken met: 
  
• Het logo.
• De kant-en-klare kopij.

START- OF OPENINGSHANDELING
Is er een publiciteitsactie omdat er werkzaamheden 
starten? Of juist omdat het werk is afgerond? 
Besteed dan aandacht aan Samen wegwerken met:
 
• De kant-en-klare kopij. 
• Het logo.
• De opblaaspilon (6m hoog!)
• De spandoeken.
• De beachvlaggen.
• De folders.
• De Samen wegwerken kof� ebekers.koffi ebekers.

       INFORMATIEBIJEENKOMST
Tijdens een informatiebijeenkomst over wegwerkzaamheden 
maak je Samen wegwerken zichtbaar met: 
  
• Het logo in de uitnodigingsbrief. 
• Gebruik van de kant-en-klare kopij in de brief en andere berichtgeving. 
• De beachvlaggen. 
• De folders. 
• Posters. 
• Samen wegwerken-kof� ebekers.
• Het neerleggen of uitdelen van pennen van Samen wegwerken. 
•   Het laten zien van kant-en-klare � lmpjes waarin weggebruikers 

AANNEMER INFORMEREN 
Vraag de aannemer om Samen wegwerken zichtbaar 
te maken bij wegwerkzaamheden met:
 
• Spandoeken. 
•    Bannerpennen of folders om uit te delen aan wegwerkers of 

neer te leggen in de keet. 
• Posters op te hangen in de keet. 
•  De animatie te laten zien tijdens bv. werkbesprekingen, 

toolboxmeetingen of startwerkinstructies. 
•  De aannemer kant-en-klare kopij op te laten nemen in een 

bericht op de website of in een nieuwsbrief.

ONLINE BERICHTGEVING
Plaats je een bericht op een website, social media 
of in een nieuwsbericht over wegwerkzaamheden. 
Gebruik dan: 
  
• De kant-en-klare kopij.
• Het logo.
• Beschikbaar fotomateriaal. 

Promoot Samen wegwerken ook op je eigen website 
met het logo en een link naar Samenwegwerken.nl

BOUWBORDEN
Plaats je bouwborden? 
Laat het logo van Samen wegwerken 
op het bord plaatsen. 

MAAK  ZICHTBAAR

Kopij, logo en andere bestanden zijn te downloaden op www.samenwegwerken.nl/downloads
Meer informatie over de campagne Samen wegwerken? Neem dan gerust contact met ons op via info@samenwegwerken.nl 
We helpen je graag op weg. U kunt ons ook volgen via www.samenwegwerken.nl en www.facebook.com/samenwegwerken.

HELP JE MEE?

SORRY-VOOR-DE-OVERLAST-ACTIE
Zorgen de wegwerkzaamheden voor veel overlast en wil je 
omwonenden daarom na a� oop een bedankje geven? 
Denk daarbij dan even aan Samen wegwerken door:

•  Het logo van Samen wegwerken in berichtgeving te gebruiken. 
•      Het logo van Samen wegwerken op een eventuele weggever te gebruiken. 
•    Samen wegwerken in een te versturen brief naar omwonenden te noemen. 
•     Samen wegwerken (of het logo) te noemen in berichtgeving over de actie. 

SORRY-VOOR-DE-OVERLAST-ACTIE
Zorgen de wegwerkzaamheden voor veel overlast en wil 
omwonenden daarom na a� oop een bedankje geven? 
Denk daarbij dan even aan Samen wegwerken door:

•  Het logo van 
•      Het logo van 
•    
•  

• De kant-en-klare tekst voor in een aanbestedingsopdracht.

Tijdens een informatiebijeenkomst over wegwerkzaamheden 

• Gebruik van de kant-en-klare kopij in de brief en andere berichtgeving. 

mailen naar info@samenwegwerken.nl. 

berichtgeving te benoemen waarom het 
display er staat. Hiervoor is kant-en-klare 

bericht op de website of in een nieuwsbrief.

       INFORMATIEBIJEENKOMST

START- OF OPENINGSHANDELING
Is er een publiciteitsactie omdat er werkzaamheden 
starten? Of juist omdat het werk is afgerond? 
Besteed dan aandacht aan Samen wegwerken met:

• De kant-en-klare kopij. 

• De opblaaspilon (6m hoog!)
• De spandoeken.
• De beachvlaggen.

• De Samen wegwerken kof� ebekers.koffi ebekers.

Laat het logo van Samen wegwerken 
op het bord plaatsen. 

START- OF OPENINGSHANDELING
Is er een publiciteitsactie omdat er werkzaamheden 
starten? Of juist omdat het werk is afgerond? 
Besteed dan aandacht aan Samen wegwerken met:


