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Vergaderen: wat is er nu precies afgesproken? Zijn er besluiten
genomen? Wie doet wat?
Ondanks een agenda verlopen vergaderingen veelal niet volgens een vast stramien.
Sommige onderwerpen vragen om een verdiepingsslag, over andere lopen standpunten uiteen. Besluitvorming is soms diffuus en/of is niet altijd duidelijk welke
acties door wie opgepakt worden.
Geertje Paaij heeft jarenlange ervaring met het verslaan van vergaderingen op tactisch en strategisch niveau in de non-profit sector (Openbaar Ministerie, Reclassering, politie en gemeenten in Noord-Holland). Een greep hieruit:
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‘Aan de kwaliteit van je verslagen valt weinig af te dingen. Jij bent iemand op wie je kunt bouwen.’
Nico Modder, hoofd Bestuursondersteuning politie
Noord-Holland.
‘Geertje weet gebeurtenissen op een aantrekkelijke en
aansprekende manier te verwoorden, verbeelden en
presenteren.’
Bastiaan Dikker, projectmanager Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland

@GeertjePaaij
https://www.instagram.com/geertjepaaij/
https://www.linkedin.com/in/ geertje-paaij28195719/

Verslaglegging door
een reportage met
foto’s is ook mogelijk

Een interview, artikel of reportage voor uw
nieuwsbrief of personeelsblad?
Het vloeit vlot uit Geertjes pen. Zij schrijft al 10 jaar
voor Ypsilon Nieuws, het tijdschrift voor familie
van mensen met psychosegevoeligheid. Daarnaast
schrijft zij boeken over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.
Haar laatste boek “Als je brein je bedriegt. De
gevaren van sociale media in de psychiatrie” verscheen in maart 2018 bij Uitgeverij Q (sinds 01-112018 verder gegaan als Uitgeverij Volt). Voor dit
boek interviewde zij een brede waaier van betrokkenen, inclusief professionals.
‘Een aanrader voor iedereen uit deze kwetsbare
doelgroep, en de mensen die daaromheen staan.’
Bram Bakker, psychiater.

SOORT VERSLAG

TARIEVEN

(Uitgebreide)actiepuntenlijst

Vergadertijd 1 uur

Uitwerktijd 1 uur
Samenvattend verslag

Vergadertijd 1 uur

Uitwerktijd 1,5 uur
Uitgebreid verslag

Vergadertijd 1 uur

Uitwerktijd 2 uur
Uitgebreid verslag (met veel
inhoudelijke achtergrondinformatie)

Vergadertijd 1 uur

Uitwerktijd 2,5 uur

Voor verslaggeving geldt
een tarief van € 47,50 exclusief
BTW per uur voor voorbereiding,
verslaan en uitwerken.
Voor het schrijven van een beeldverslag (reportage plus foto’s)
geldt een tarief van € 60,00 exclusief BTW per uur voor voorbereiding, verslaan en uitwerken.
Voor de reistijd wordt
€ 22,50 per uur in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding is
op basis van openbaar vervoer
(trein 2e klasse plus kosten busvervoer).

Reportages met beeldverslag

Vergadertijd 1 uur

Uitwerktijd 2,5 uur
Voorbereidingstijd
Telkens 0,5 uur, uitgaande van 1 uur vergadertijd

MAATWERK
Voor interviews, artikelen et cetera kan een op maat gesneden offerte worden
uitgebracht. Dat geldt ook voor ondersteunende activiteiten die voortvloeien uit
bijeenkomsten (agendavoorbereiding, voortgangsbewaking, facilitaire voorzieningen
enzovoorts).

I: www.geertjepaaij.nl
E: info@geertjepaaij.nl
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