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Verandertoolkit 
De verandertoolkit bestaat uit: 9 online werkpakke5en 

Elk online werkpakket bestaat uit: 
- een anima9efilmpje 
Bijbehorende materialen als pdf: 
- Een ar9kel om het rus9g na te lezen 
- Een set van 10 reflec9ekaartjes 
- Diverse werkbladen met kleine en grote 

opdrachten 
Daarnaast een algemene gebruiksaanwijzer voor de 
werkpakke5en. 

Kijk op de volgende pagina even goed naar de bijzondere voorwaarden. 

Kosten 

De kosten voor de verandertoolkit binnen het programmateam  
Amtelijk vakmanschap / Grenzeloos samenwerken bedragen: € 2.250,- (excl 21% BTW) 
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Beschikbaarstelling toolkit:

• Binnen 5 werkdagen na akkoord van de offerte wordt het materiaal online beschikbaar 
gesteld. Met uitzondering van de filmpjes zijn alle materialen te downloaden. 

• De toolkit is een online-product en heeft geen fysieke component. 
• Het materiaal is alleen beschikbaar voor medewerkers van het programmateam 

Ambtelijk vakmanschap / Grenzeloos samenwerken. 
• Voor de gebruiksvriendelijkheid houden we de beveiliging van de materialen beperkt 

en vertrouwen we de opdrachtgever en medewerkers toe hier zorgvuldig mee om te 
gaan. 

• De filmpjes zijn wél voorzien van een wachtwoord en uitsluitend online beschikbaar 
voor een periode van minimaal drie jaar. Deze termijn geldt ook voor de bovenstaande 
site waarop het materiaal gepresenteerd wordt. 

• Het wachtwoord voor de filmpjes wordt door ons periodiek gewijzigd en het gewijzigde 
wachtwoord wordt dan tijdig gecommuniceerd. 

• Af en toe zal door ons een filmpje publiekelijk gedeeld worden. Dit is altijd voor een 
korte periode.  

• Procesbegeleiding bij het gebruik van deze materialen maakt geen deel uit van de 
offerte, maar kan wel worden aangevraagd.  

• Maatwerk van alle materialen is tegen een meerprijs mogelijk. 
• Indien gewenst kunnen alle pdf-materialen ook via wetransfer in een verzamelde map 

beschikbaar worden gesteld.  
• Zie voor meer informatie: www.verdermetdebedoeling.nl/materiaal

We hopen dat het zo helder is, anders horen we het graag. 

Bij akkoord ontvangen we graag een bevestiging en de factuurinformatie die wij nodig 
hebben om de factuur goed op te kunnen maken. 

Wouter Hart en Thom Verheggen 
verdermetdebedoeling.nl 
info@verdermetdebedoeling.nl

KVK 64070026 BTW 855509272B01 IBAN NL26 TRIO 0391 0215 08

 Toelichting op de offerte

http://verdermetdebedoeling.nl
mailto:info@verdermetdebedoeling.nl

