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Checklist PUBLICATIE  
 

Deze checklist is een hulpmiddel ontwikkeld door het Directoraat-generaal 

Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO) van de FOD P&O en is bestemd 

voor federale communicatoren. 

Dit document is een leidraad voor het maken van een publicatie. In eerste instantie 

gaat het document in op voorafgaande algemene vragen die met de klant/collega moeten 

besproken worden. In een tweede fase beschrijft het de verschillende fasen van de 

productie van een publicatie en nodigt het de betrokken partijen uit de 

verantwoordelijkheden te bepalen (wie doet wat tegen wanneer?).  

Deze checklist is een praktisch hulpmiddel dat niet exhaustief is. Naar gelang de situatie 

kan het aangepast of aangevuld worden.  

De teksten en de gegevens mogen voor niet-commercieel gebruik zonder voorafgaande 

toestemming gratis worden gereproduceerd met de volgende vermelding:  

“Bron: Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie”. 

Deze checklist maakt deel uit van de toolbox « Evaluatie van de communicatie ». U kunt 

de overige checklists terugvinden op www.fedweb.belgium.be.  

Vragen en suggesties kunt u sturen naar fedwebteam@p-o.belgium.be  
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1 Contactpersonen/betrokken partijen 

 Vaststellingen/opmerkingen 

Gaat het om een interne klant? Ja/Nee  

Gaat het om een externe klant? Ja/Nee  

Wat zijn de contactgegevens van de klant? 

(naam, voornaam, telefoon, e-mailadres) 

 

Wat zijn de contactgegevens van de 

medewerker van onze dienst? (naam, 

voornaam, telefoon, e-mailadres) 

 

2 Doelstelling 

Welke doelstelling wordt nagestreefd met de 

publicatie?  

 

 

 

 

3 Doelpubliek 

Voor wie is de publicatie bedoeld?   

 

 

4 Planning  

Is er een vastgelegde deadline?  Ja/Nee  

Tegen wanneer moet de publicatie af zijn?   
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5 Technische kenmerken 

  Vaststellingen/opmerkingen 

5.1 Lay-out 

Moet er een grafisch concept 

uitgewerkt worden?  

Ja/Nee  

Moet er een bestek opgemaakt 

worden?  

Ja/Nee  

 

Zijn er beperkingen/vereisten op 

grafisch vlak waar rekening mee 

gehouden moet worden?  

(bv.: gebruik van een logo, een foto, 

een beeld, kleuren) 

Ja/Nee  

5.2 Druk 

Wil men dat er gedrukt wordt?  Ja/Nee  

 

Moet er een bestek opgemaakt 

worden?  

Ja/Nee  

Wat is de gewenste oplage?   

 

Wat is het gewenste formaat?   

 

Wat is het gewenste type papier?   

 

Z/W -twee- of vierkleurendruk?  
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 Vaststellingen/opmerkingen 

5.3 Verspreiding/communicatie 

Moet er een communicatieplan 

uitgewerkt worden?  

Ja/Nee  

Wil men dat er gedrukte publicaties 

verspreid worden?  

Ja/Nee  

Hoe zullen de gedrukte publicaties verspreid 

worden?  

(bv.: algemene verzending, verzending op 

aanvraag…) 

 

Wil men dat de publicatie 

elektronisch verspreid wordt?   

Ja/Nee  

Op welke dragers zal de publicatie verspreid 

worden?  

(bv.: Website, intranet, e-mail…) 

 

Welke andere communicatieacties zijn er 

gepland? Voor welke publiek, op welke 

dragers en binnen welke termijnen? 
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De verantwoordelijkheden van elke partij aanduiden met een kruisje. De rode kruisjes vermeld in de onderstaande tabel zijn opgenomen ter informatie.  

Stappen Verantwoordelijke  

Duur bij 

benadering 

Deadline 

  COMM Klant Vertaaldienst Graficus Drukker Andere    

Tekst  

Opmaak in 1 taal    X            

Herlezing en eventuele 

aanpassingen van de 

onbewerkte tekst, in 1 taal, 

door 1 of 2 verschillende 

lezers 

X           

ongeveer 1 

week per 

lezer 

 

Vertaling van de tekst      X       min. 2 weken  

Herlezing van de vertaling  X           ong. 1 week  

Herlezing en vergelijking 

teksten FR-NL 
X           ong. 2 weken 

 

Laatste herlezing en validatie 

teksten FR-NL 
  X         ong. 1 week 

 

Andere taken         
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Lay-out  

Offerteaanvraag/marktbevraging 

Gunning/bestelbon 
X           ong. 1 week 

 

Voorstellen van lay-

outconcepten 
      X     ong. 1 week 

 

Keuze van het lay-outconcept X X         ong. 1 week  

Lay-out van de tekst FR-NL       X     

min. 1 

maand 

 

Herlezing en verbeteringen van 

de opgemaakte tekst FR-NL (3x) 
X X         

 

Voorbereiding van de hoge 

resolutie bestanden voor de druk  
      X     1 dag 

 

'Goed voor druk' opgemaakte 

tekst FR-NL 
  X         1 dag 

 

Druk 

Offerteaanvraag/marktbevraging 

Gunning/Bestelbon X           ong. 1 week 

 

Verzending van de hoge resolutie 

bestanden X           1 dag 

 

Druk         X   

ong. 10 

dagen 

 

Verificatie 'Goed voor druk' X           1 dag  
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Levering         X   1 dag  

Verspreiding/communicatie   

Opmaak van het 

communicatieplan X X         ong. 1 week 

 

Uitvoering van het 

communicatieplan X X         

ong. 1 

maand 

 

 


