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Schrijfcoaching

/ Sanne / Eric / Daphne / Anouk / Marijke / Anne laat woorden werken.

Training

Schrijfcoaching
Je tekst verbeteren met aanwijzingen van een professional, en daar maximaal
van leren? Neem een schrijfcoach. Die geeft je handvatten om zelf je tekst te verbeteren.

Wat leer je?
Misschien wil je beter leren bloggen. Foutloze

verwoor den? Hoe zit het met uitdrukkings

en heldere e-mails schrijven aan je klanten. Of

kracht en ritme?

meer grip krijgen op lastige, lange rapporten

• Correctheid: welke spellingregels zou je nog

die je moet schrijven. Om wat voor tekst het

eens kunnen nalezen om je kennis van

ook gaat, je schrijfcoach helpt je erbij. Ze cor-

spelling en grammatica op te frissen?

rigeert of herschrijft je tekst niet, kauwt je niets
voor, maar bevraagt en becommentarieert de
keuzes die jij al schrijvende hebt gemaakt. Met

Voor wie

deze vragen maak jij je tekst zelf vervolgens

Voor iedereen die schrijft.

stukken beter. Na elke coachronde schrijf je
beter.

Hoe het werkt
Schrijfcoaching is altijd maatwerk. Je schrijf-

Simpel. Je stuurt ons een tekst van maximaal

coach speelt rechtstreeks in op jouw leerbe-

2 A4. Een langere tekst kan ook: dan coachen

hoefte door te kijken naar je tekst. Denk aan:

we je in overleg bijvoorbeeld alleen op de

• Heldere opbouw: hoe zit de tekstsoort

inleiding, de samenvatting of het bouwplan.

die je schrijft in elkaar?

Binnen een week - of eerder, als we dat heb-

• Hoe gebruik je structuuraanduiders? Zijn de

ben afgesproken - vind je je tekst weer in je

overgangen tussen de tekstdelen helder en

mailbox. Nu met opmerkingen en gerichte,

logisch? Hoe helder is de rode draad?

open vragen van jouw coach in de kantlijn. En

• Lezersgerichtheid van de tekst: roept de
tekst bij de lezer vragen op? Bevat de tekst

dat voor maar € 80,- per coachronde. Kleine
investering, groot leereffect!

geen overlappende delen of juist ‘gaten’?
• Heldere zinsbouw: in hoeverre formuleer je
toegankelijk, lezergericht en kort?
• Stijl: welke stilistische gereedschappen
benut je om je boodschap helder te
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