Visuele communicatie vergroot de impact van iedere
boodschap. Dat betekent dat je meer, sneller en
beter resultaat behaalt.
Als dé maatschappelijk visualizer draag ik via mijn
talent en passie bij aan gedragsverandering en een
positieve impact voor merk, mens en maatschappij.
Gezondheid, Educatie en Klimaat zijn mijn specialismen.

GEZONDHEIDSZORG

Hoe draagt jouw bedrijf bij aan
de ontwikkelingen binnen de zorg?
Handelen medewerkers op de juiste
manier? Is medische informatie voor
de burger duidelijk en te begrijpen?
Is er voldoende ingeleefd in de
leefwereld, vragen, onzekerheid
en angst van patienten?
Via heldere en krachtige visuele
communicatie help ik de zorgsector
inzicht en overzicht te krijgen in
hun vraagstukken en zorg ik dat
resultaten en (bedrijfs)doelen sneller
en beter behaald worden.
Daarnaast draag ik bij aan een
beter kennisniveau van de
consument met betrekking tot
informatie over gezondheidszorg.
Zo ontstaat (zelf)vertrouwen en
stimuleer ik (preventief) werken aan
gezondheid.
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EDUCATIE

Hoe ga je op school om met
dyslectie? Of met autisme of
ADHD? Hoe draagt jouw bedrijf
bij aan kwaliteitseducatie?
En wat doen we voor de 16% laaggeletterden in onze samenleving?
Hoe worden medewerkers getraind
in de juiste kennis en vaardigheden?
Hoe leren kwetsbare doelgroepen?
Door informatie visueel te maken
vergroot je begrijpend vermogen, het
leerpotentieel en zelfredzaamheid.
Ook is de mate van kennisopname
vele malen groter (80%) dan bij tekst
(20%). Ik help bedrijven, scholen en
maatschappelijke instanties bij
duurzame overdracht van kennis en
informatie. Zodat kinderen en ook
volwassen beter kunnen presteren in
hun (werk)omgeving en daarmee hun
kansen in de maatschappij vergroten.

Betaalbare en duurzame
energie voor iedereen!
5% van de jaaromzet
gaat naar de WakaWaka
Foundation. Zij dragen
indirect ook bij aan de
SDG’s Educatie, Klimaat
en Gezondheid.

Als actief lid bij Happy Planet
Professionals deel ik kennis
en kunde en werk ik samen
met maatschappelijk gedreven
bedrijven en professionals.

KLIMAAT

80%

Doet jouw bedrijf aan circulaire
productie? Heb je innovaties die
bijdragen aan klimaatverbetering?
Hoe reduceren we de bijna 500 kg
afval per persoon per jaar? Hoe
zorgen we dat we beter presteren
als het gaat over de reductie van
CO2 uitstoot?
Ik help bedrijven hun circulaire
verhaal te vertellen, hun innovatieve
ideeën rondom klimaatverbetering
te communiceren en doelstellingen
sneller en beter te behalen door
hun maatschappelijk verantwoorde
strategie helder in 1 praatplaat te
zetten. Ook draag ik bij aan bewustwording en gedragsverandering van
de mens, door over klimaatthema’s
te vertellen. Zo zetten we samen
slimmer stappen in het tegengaan
van klimaatverandering.

mensen onthouden
80% van beeld en
20% van tekst.

Mijn specialismen zijn gekoppeld aan
de SDG’s. Zij zijn voor mij een kans om
met klanten samen concreet bij te
dragen aan het realiseren van hun doelen,
die een (indirecte) samenhang hebben
met deze werelddoelen. Dit is een
waardevolle win-win-win situatie!

leonie haas
eigenaar de merkarchitect

www.demerkarchitect.nl
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