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Lieke Herpers per 1 januari 2023 enig directeur-eigenaar van Zwijg Communicatie.

Herwin Zwijgers en Diana Coolegem treden per die datum volledig terug. Zwijg
Communicatie werd opgericht door Lieke Herpers en Herwin Zwijgers in 2018. Diana
Coolegem trad later aan in de rol van algemeen directeur. Vanaf het begin bestaat het
bedrijf uit twee onderdelen te weten detachering en werving & selectie en training &
opleiding via de Zwijg Academie.
Lieke: “Ik ben blij en trots dat ik deze grote stap kan zetten. Vanaf het begin zijn we
gezamenlijk opgetrokken maar het is altijd duidelijk geweest dat Herwin en Diana zich op
enig moment zouden gaan terugtrekken.”
Herwin: ”We hebben de afgelopen jaren geweldig samengewerkt. Mede hierdoor hebben
we een vliegende start kunnen maken. Met alle vertrouwen dragen we het stokje per 1
januari 2023 aan Lieke over.”
Met twintig medewerkers in vast dienstverband en een flexibele schil is de pioniersfase nu
echt voorbij. Het is tijd om het fundament verder te verstevigen en vervolgens uit te
bouwen. Herwin: “Voor Diana en mij is het een natuurlijk moment om ons terug te trekken.
Het opstarten van de organisatie enkele jaren geleden heeft vanaf het begin mijn volle
aandacht gekregen. Aan het bouwen aan het netwerk en het opbouwen van de vaste en
flexibele schil medewerkers heeft met name Diana in de afgelopen tijd een groot aandeel
gehad.“ Lieke: ”De overname van alle aandelen past ook in de fase waarin ik persoonlijk zit.
Ik heb ambities en kijk uit naar een vaste basis waarin ik samen met mijn collega’s de
uitdaging aan kan gaan en Zwijg Communicatie nog verder kan brengen.“
Hierin zal de werkwijze en bedrijfsfilosofie gelijk blijven. Lieke: “Zwijg Communicatie wil het
verschil blijven maken als exclusief communicatiebureau voor gemeenten. Wij helpen
gemeenten bij hun zoektocht naar vast en tijdelijk personeel en bieden
communicatieopleidingen aan communicatieprofessionals én aan ambtenaren.
Communicatie is essentieel om echt contact te maken en verbinding te creëren tussen
overheid en burgers. Dat staat bij beide bedrijfsonderdelen centraal.”
Voor medewerkers en zzp’ers die zich hebben verbonden aan Zwijg Communicatie
verandert er niet veel. Lieke: “We hebben altijd gestaan voor een persoonlijk, betrokken en
inspirerende werkomgeving waarin onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en
ontplooien. Dat blijft zo, dat is wie we zijn. Hiermee onderscheiden we ons van andere
bureaus en dit is de reden waarom mensen graag bij ons werken.”
Het komende half jaar zullen Herwin, Diana en Lieke intensief samen optrekken om toe te
werken naar een natuurlijke overgang per 1 januari 2023.
__________________________________________________________________________________
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Lieke Herpers of Diana Coolegem
via ons algemene nummer 0180 – 234 106

