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Klare taal met het gratis draaiboek van Schrijfdokter.be® 

Mechelen, 7 januari 2015 

Onbegrijpelijke teksten van ambtenaren? Radiomaker Hautekiet legt vandaag de vinger op de 

wonde. Die de Schrijfdokter.be® … geneest. Met tien korte schrijftests in één draaiboekje. Gedrukt 

én gratis te krijgen op http://schrf.be/draaiboekje. 

  

Overheidsdiensten en bedrijven teisteren hun ‘klanten’ met wollige websites en bombastische 

brieven. Vol ambtenarees waarin de schrijver centraal staat, en niet zijn lezer. Die begrijpt de teksten 

niet en haakt af. Of, erger: hij reageert verkeerd. 

De schouders onder Hautekiets ‘Heerlijk Helder’ 

Hautekiet doet vandaag een oproep: wie zet zijn schouders mee onder zijn ‘Heerlijk Helder’-project? 

Schrijfdokter.be® neemt de handschoen op. En schenkt zijn ‘Draaiboek voor succesteksten’ gratis 

weg op http://schrf.be/draaiboekje.  

Schrijfdokter Wim Van Rompuy: “Is uw tekst helder? Overtuigt hij? Doe de tien genadeloze 

Schrijfdokter-testjes en u weet meteen waar u in de fout ging. En, belangrijker: wat u er aan doet.” 

Al doende leren (schrijven) 

Schrijf geen passieven, vervang ‘echter’ door ‘maar’: die adviesjes van taalboeken en schrijfexperts 

zijn grijsgedraaid. En niet meer dan (op)lapwerk. Schrijfdokter.be® pakt het probleem bij de wortel 

aan. Hij kijkt over de schouder van de schrijver mee. En zegt precies waar en wanneer die in de fout 

gaat. Zo leert hij al doende schrijven. 

Gegarandeerd heldere teksten 

Wim Van Rompuy: “De burger en de consument smeken om heerlijk heldere taal. En die kan iedere 

schrijver hem ook schenken. Op één voorwaarde: dat zijn tekst op elk van de tien Schrijfdokter®-

testjes scoort.”  

De testjes zelf zijn geniaal in hun eenvoud. Waarom? Omdat er tien jaar polijstwerk aan te pas kwam 

op 50.000 teksten. En omdat hun ronkende namen zich vasthaken in het geheugen, zoals de Egotest, 

Toilettest of Schriktest. Bovendien kiest Schrijfdokter.be® bewust voor een kleine, papieren versie. 

Klaar voor gebruik in de bureauschuif. 

 

Over Schrijfdokter.be® 

Schrijfdokter.be® (gedeponeerd Benelux-merk) is een initiatief van het toonaangevende Vlaamse 

tekstbureau Schrijf.be. Dat schrijft en herschrijft, corrigeert en hertaalt teksten van bedrijven en 

overheidsdiensten. 

Contact 

Schrijfdokter Wim Van Rompuy: 0478 84 80 42, wim@Schrijf.be 

Schrijf.be, Willem Geetsstraat 9, 2800 Mechelen 


