
 

Wil je beter leren schrijven?  
Dan is dit je kans! 
Beter leren schrijven hoeft niet veel tijd te kosten. Een paar praktische tips 
is vaak al genoeg om een groot verschil te maken. En zo meer voor elkaar 
te krijgen. In de workshop RAKE WOORDEN laat ik je graag zien hoe. 

Een tipje van de sluier: beter schrijven begint niet met een toetsenbord of 
een pen, maar met vragen stellen. Informatie verzamelen. Je in je lezer 
verplaatsen. En ja, dat geldt ook voor zoiets (ogenschijnlijk) simpels als 
een webbericht of een brief. Pas daarna kom je aan de tekst toe. Die bouw 
je logisch op. Direct en aansprekend. Zonder lange zinnen of vaktaal. Het 
zal je verbazen hoeveel méér je daarmee bereikt. 

Of het nu om gaat een blog, folder, artikel, nota of jaarverslag, een 
leesbare tekst staat of valt met een goede voorbereiding en een logische 
opbouw. In deze workshop leer je hoe je dat stapsgewijs aanpakt. Met als 
resultaat: een helder, pakkend verhaal, waarvan de lezer het gevoel krijgt 
dat het speciaal voor hem of haar is geschreven. 
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10 — 16 uur 

Drachten 

RAKE WOORDEN 

WORKSHOP!

BETER (ZAKELIJK) SCHRIJVEN IN 3 STAPPEN

€ 247,50 
excl btw



WAT?  
 
De workshop RAKE WOORDEN is concreet, 
praktisch en interactief. Door ter plekke te 
oefenen, ervaar je direct hoe het schrijven 
anders (en beter) kan.  

De volgende zaken komen aan bod: 
• Een goed begin: wat gaat er aan het 

schrijven vooraf? 
• Door een andere bril: hoe bouw je je tekst 

logisch op? 
• Schrijven = schrappen: hoe formuleer je 

helder, bondig en aansprekend? 

Met als bonus: speciale aandacht voor 
beleidstermen en vaktaal. Van vaagmakers tot 
afzwakkers: na deze workshop gebruik je ze 
(hopelijk) nooit meer. 

In mijn ervaring leer je het meest van het 
(her)schrijven van je eigen teksten. Vandaar 
dat ik in de workshop zoveel mogelijk 
voorbeelden en teksten van deelnemers zelf 
gebruik. Verder houd ik de groep bewust 
klein; het maximale aantal deelnemers is tien. 

WANNEER? 
 
Vrijdag 18 OKTOBER 219. 10.00 - 16.00 uur. 
Inloop vanaf 9.30 uur. 

WAAR? 
 
Bij De Graancirkel. Raadhuisplein 3, Drachten. 
Op twee minuten lopen van Parkeergarage 
Raadhuisplein (waar je  de hele dag voor  
€ 2,50 kunt parkeren) en van het busstation.  
graancirkeldrachten.nl  

WAAROM? 
 
Anders leren schrijven kost tijd en energie. 
Waarom zou je die moeite doen? Omdat je zo 
meer voor elkaar krijgt. Omdat het minder tijd 
kost. En omdat het leuker is!  

• Lezers lezen je tekst eerder uit 
• Ze begrijpen de informatie beter 
• Ze onthouden de boodschap eerder 
• Ze gaan sneller tot actie over 

WAT KOST DAT? 
 
€ 247,50 excl. btw (€ 299,50 incl. btw).  
Dat is inclusief koffie, thee, lekkers en lunch. 
De btw is aftrekbaar als je de cursus voor 
zakelijke doeleinden volgt. 

INSCHRIJVEN?  

• marte@letterleven.nl / 06 - 41 208 008 
• Kijk op letterleven.nl
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WORKSHOP RAKE WOORDEN	 LETTERLEVEN

WIE? 

Marte van Santen (44), eigenaar van bureau Letterleven, is een ervaren 
freelancejournalist, bladenmaker en schrijftrainer. Haar motto: als je het 
niet zo zegt, moet je het ook niet zo schrijven. Marte werkt voor tal van 
media, waaronder Trouw, Leeuwarder Courant, Dagblad van het 
Noorden, Margriet, Plus Magazine, Psychologie Magazine en 
Radar+. Ze schreef het boek 'Slaaf van mijn gedachten', over 
dwangstoornissen. Daarnaast geeft ze regelmatig in company 
trainingen en is ze docent aan de Schrijversvakschool in Groningen.

https://www.bol.com/nl/p/slaaf-van-mijn-gedachten/1001004011662081/?c2a=buy#product_title
mailto:marte@letterleven.nl
https://www.bol.com/nl/p/slaaf-van-mijn-gedachten/1001004011662081/?c2a=buy#product_title
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