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Missie 

Schrijf.be® is het toonaangevende Nederlandstalige tekstbureau. 

Een team van commerciële tekstschrijvers in vast dienstverband  

werkt er gestructureerd samen met een dozijn freelancers.  

Zij schrijven en herschrijven, corrigeren en hertalen commerciële 

en zakelijke teksten. Zo verwoorden ze de producten of diensten 

van Vlaamse en Nederlandse bedrijven, met teksten die doen doen. 

Teksten die door inhoud, stijl en vorm aanzetten tot de actie die 

de opdrachtgever in gedachten heeft. 

Kwaliteitsbewakers en eindredacteurs tillen de werkteksten van 

de copywriters naar het hoogste niveau (drietrapskwaliteitscontrole). 

En coördinatoren garanderen een vlekkeloze follow-up. 

  

 Als klant bent u zeker van onovertroffen tekstkwaliteit. 

 Als prospect krijgt u gratis schrijftips die hout snijden. 

 Als leverancier rekent u op onze stipte betaling van uw facturen. 

 Als tekstschrijver werkt u in een omgeving 

waarin u dag na dag beter schrijft  

door continue feedback. 



 

 

3

Teksten die doen doen 

Dáááááág taalpurisme en ronkende volzinnen. Hoera voor tekst-

atleten die verder kijken dan hun toetsenbord lang is! 

Copywriting 
Van Dale definieert 'copywriting' als: “het tekstschrijven, met name 

voor reclamedoeleinden”. Maar dat vindt Schrijf.be® te vrijblijvend. 

Voor ons is copywriting synoniem met: 'teksten die doen doen'. 

Teksten zo (her)schrijven dat ze worden gelezen én er actie op volgt. 

Contentmarketing 

De gezonde marketingreflex? Vrijblijvend en schijnbaar belan-

geloos uw kennis en kunde delen. In tips en artikels op uw web-

site en social media, in uw blog of nieuwsbrief, in casestudy’s of 

white papers. Zo wint u het vertrouwen van uw prospects. 

Hertaling 

Vertaling + copywriting in één klap: Schrijf.be® herschrijft uw Franse, 

Engelse en Duitse tekst in het Nederlands. En omgekeerd. Zodat de 

lezer er rotsvast van overtuigd is dat de tekst oorspronkelijk in 

zijn taal werd geschreven. Ook vervlaamsing en ‘verhollandsing’. 

Eindredactie 

Schreef u uw eigen tekst? Maar bent u niet tevreden over de stijl en 

onzeker over de spelling? Schuif hem dan onder de ogen van 

onze eindredacteur. Die redigeert hem tot een tekst die leest als een 

trein. 

Correctie 

De Nederlandse taal is een mijnenveld. Bezaaid met 

grammaticale wolfsklemmen en duistere spellingaanpassingen. 

Geen paniek:  de Schrijf.be®-corrector geeft u foutloze 

gemoedsrust. 

Proeflezen 

Wacht een drukproef op uw 'goed voor druk' om de persen te 

laten rollen of uw website live te doen gaan? Even bellen en de 

Schrijf.be®-proeflezer haalt er de laatste schoonheidsfoutjes uit. 
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Schrijven 

Staart het blanco scherm u aan? Omdat u te 

veel weet over uw producten of diensten? 

Of omdat wervend schrijven niet uw ding is? 

De Schrijf.be®-copywriter vult een maagdelijk 

wit vel. Hij maakt eerst de synthese van uw 

briefing, interview of basis- materiaal, eigen 

onderzoek, of documenten en websites van 

uw concurrenten. En ‘vertaalt’ die volgens de 

eisen van het medium in een krachtige en 

overtuigende tekst. Eentje die doet doen. 

Herschrijven 

Zette u zelf uw boodschap al op papier? 

Maar twijfelt u over de verhaalopbouw, stijl 

of overtuigingskracht?  

Schrijf.be® herschrijft uw pennenvrucht tot 

een tekst die de lezer in de richting duwt 

die ú voor ogen hebt. 

U kiest uw stijl 

Met Schrijf.be® speelt u op zeker. Want voor 

een grotere opdracht krijgt u een testpagina 

om de stijl te evalueren. Pas als die snor 

zit, pakken we de rest aan. 

Voor héél grote opdrachten kiest u zelf uit 

onze copywriters. Ze herschrijven allemaal 

hetzelfde tekststuk. En u kiest die schrijvers 

die het beste uw bedrijfscultuur aanvoelen. 

Advertentie 

Advertorial 

Artikel 

Baseline 

Bedrijfsblad 

Blogbericht 

Brief 

Brochure 

Casestudy 

Direct mail 

E-mailing 

E-nieuwsbrief 

E-zine 

Facebook 

Factsheet 

Feitenblad 

Flyer  

Folder  

Google AdWords 

Hertaling  

Intranetartikel 

Jaarverslag 

Landingspagina 

LinkedIn-profiel 

Lokalisatie 

Mailing 

Nieuwsbrief 

Offerte 

Pay-off 

Persbericht 

Personeelsblad 

Postkaart 

Publireportage 

SEO-webteksten 

Slogan 

Speech 

Tagline 

Testimonial 

Troevenblad 

Vacature 

Verkoopbrief 

Vervlaamsing 

Verhollandsing 

Vertaling 

Voice-over 

Webtekst 
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Waarom een copywriter? 

Omdat u te veel weet  
U kent uw eigen bedrijf, product of dienst door en door. 

Zó goed dat u over het hoofd van uw klanten heen dreigt te praten. 

Dat u verzandt in details. Of hamert op producteigenschappen 

en niet op klantvoordelen. Kortom: u weet gewoon te veel! 

Uw externe copywriter denkt zoals uw klant. 

Zo sluit uw boodschap perfect aan bij wat hij verwacht. 

Omdat u veel kunt winnen  
Geschreven, gedrukte en elektronische communicatie? 

Een krachtig beeld is niets waard zonder krachtige woorden. 

Woorden die leiden tot actie. Zoals het invullen van een 

antwoordkaart of het klikken op 'contact'. 

Uw externe copywriter is uw verkoper met een toetsenbord. 

Omdat u veel kunt verliezen  
Een slechte tekst naar inhoud, vorm of stijl boort uw imago zo 

de grond in. Want een tekst staat er moederziel alleen voor. 

Zonder lichaamstaal die hem ondersteunt. Zonder verkoper die 

een misverstand rechtzet. Want gesproken woorden zijn vluchtig. 

Maar eens gedrukt, blijft gedrukt. En zo kan uw investering zich 

zelfs tegen u keren … 

Uw externe copywriter is uw engelbewaarder. 

Omdat u geen copywriter bent  
Verlos uzelf van de kwelling van het blanco vel dat u aanstaart. 

Schrijven is een vak apart. Een ambacht dat u moeizaam leert 

en dat zoveel meer inhoudt dan tokkelen op een toetsenbord. 

Vergelijk het met schilderen. Het is niet omdat u zelf uw ramen 

een nieuw laagje geeft, dat u ook een Van Gogh op het canvas zet … 

Uw externe copywriter vermijdt uw writer's block. 
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Waarom Schrijf.be®? 

Omdat u gerust wilt zijn als u uw tekst uit handen geeft. 

Schrijf.be® garandeert dat op vier manieren: 

Diversiteit 
Bij Schrijf.be® groepeert enthousiaste copywriters met hun 

favoriete teksttypes. Zo krijgt uw opdracht niet een, maar  

de beste tekstschrijver toegewezen.  

Groepswerk 
Elke tekst passeert drie toetsenborden: van de copywriter,  

de kwaliteitsbewaker én de eindredacteur. 

Uniformiteit 
Al onze copywriters gebruiken dezelfde stijlgids, briefingmethode 

en projectaanpak. Het resultaat? Een tekst die taalkundig correct 

is én waarvan de stijl en de argumenten hout snijden. 

Vangnet 
Waterdichte bedrijfsprocedures en het alziende oog van de coör-

dinatoren garanderen uw gemoedsrust én zijn het vangnet als 

de nood het hoogst is – zoals bij urgentie of ziekte. 
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Aan wie geeft ú uw schrijfopdracht? 

Wilt u een bedrijfstekst laten schrijven? 

Dan hebt u de keuze tussen een freelancecopywriter,  

een klassiek tekstbureau, en … Schrijf.be®:  

 

 Free- 

lancer 

Klassiek 

bureau 
Schrijf.be® 

Mix van freelancers 

en vaste medewerkers 
nee nee/ja ja 

Individuele expertise 

in specifieke teksttypes 
nee ja ja 

Aantal copywriters 

die uw tekst bewerken 
1 2 3 

Eindredacteur of corrector 

(spelling & stijl) 
nee ja ja 

Kwaliteitsbewaker 

(inhoud & argumenten) 
nee nee ja 

Teksten die doen doen ? ? ja 

Vangnet voor fouten nee deels ja 

Vangnet bij ziekte of overwerk nee ja ja 

Copywriter = uw contactpersoon ja nee ja 

Uw gemoedsrust neen deels ja 
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Tarieven 

Het verloop en de prijs van een opdracht hangen af van: 

- de aard van de opdracht 

Nieuwe tekst schrijven of bestaande tekst herwerken? 

- het basismateriaal 

Voldoende info beschikbaar? Onderzoek of interview nodig?  

- de omvang 

Eenmalige opdracht of in het kader van een groter project?  

- de moeilijkheidsgraad 

Complexe materie? Eenvoudige doelstelling? 

Basistarieven 

Schrijven:  90 EUR/uur 

(all-in: copywriter + kwaliteitsbewaker + eindredacteur + correctieronde) 

Hertalen naar het Nederlands, Vlaams, Frans, Engels of Duits:  

 2,00 EUR/regel van 60 tekens 

(all-in: copywriter + kwaliteitsbewaker + eindredacteur + correctieronde) 

Eindredactie  0,60 - 1,00 EUR/regel van 60 tekens  

Tekstcorrectie  0,20 - 0,40 EUR/regel van 60 tekens  

Proeflezen  0,12 EUR/regel van 60 tekens 

 

 

Vraag altijd uw offerte 

Geen twee schrijfopdrachten zijn gelijk. 

Vraag dus altijd uw offerte. Ze is gratis en vrijblijvend. 

Bel +32 15 27 55 10 of mail info@Schrijf.be. 
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www.Schrijf.be/gratis 

Maandelijkse schrijftip 

Elke maand valt de Schrijf.be®-nieuwsbrief in de mailbox van zo’n 

tienduizend abonnees. Zijn inhoud: hyperconcrete tips om betere 

bedrijfsteksten te schrijven. Die boeien, overtuigen, verkopen. 

Grasduin in het archief op www.Schrijftips.be. 

Tintelende tips 

Een keurig boekje van 64 pagina's met een bloemlezing van 24 tips. 

Zo neemt u een frisse schrijfduik zonder kopje-onder te gaan. 

Waarom Schrijf.be dit boekje uitgeeft? 

Omdat kennisoverdracht past in onze visie. 

En omdat wie oog krijgt voor de noden van de 

lezer, ook oog krijgt voor de meerwaarde van 

goede tekstschrijvers. 

En ach, eigenlijk vinden we het ook gewoon … 

leuk om te schrijven over schrijven.  

Stijlgids voor uniforme bedrijfscommunicatie 

Het Groene Boekje en de Algemene Nederlandse Spraakkunst 

leggen niet alle taalkwesties vast. Daarom hanteert Schrijf.be® 

afspraken, die een uniforme schrijfstijl garanderen. 

De Schrijf.be®-Stijlgids bundelt die op www.Schrijf.be/stijlgids. 

www.Schrijfdokter.be 

Zal uw tekst de juiste snaar raken? Ja, op voorwaarde dat inhoud, 

vorm en stijl goed zitten. Met de Schrijfdokter stelt u de diagnose. 
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Bedrijfsgegevens 

Schrijf.be® is een onderdeel van 2Com.biz bvba met maatschappe-

lijke zetel in Mechelsesteenweg 155, 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

Btw  BE 0477.275.533 

RPR Mechelen 

IBAN BE90 0014 9196 9932 

BIC GEBABEBB 

 

Contactgegevens 

Kantoren: Willem Geetsstraat 9, 2800 Mechelen, België 

Route: www.Schrijf.be/route  

Telefoon: +32 15 27 55 10 

E-fax: +32 15 78 01 47 

E-mail: info@Schrijf.be 

Website: www.Schrijf.be  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Schrijf.be® is een 

geregistreerd 

Benelux-merk 

in de klassen 

35, 41 en 42.  

De merkdeponering  

beschermt zowel het logo,  

als de benaming ‘Schrijf.be’, als  

de tagline ‘Teksten die doen doen’. 
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De Schrijf.be®-waarden 

Kwaliteit Kwaliteit van teksten én follow-up is het enige echte 

streefdoel van Schrijf.be®. Zonder steken te laten vallen. Omdat 

we weten dat een klant ons niet taxeert op wat excellent was – wel op 

wat we het minst goed deden. En dat is zijn goed recht. 

Structuur De route die elk schrijfproject volgt, is minutieus vast-

gelegd in waterdichte procedures en draaiboeken voor iedere mede-

werker. Deze procedures zijn volledig functiegebonden (ISO-denken). 

Ze creëren extra tijd voor kwaliteit en creativiteit. 

Autonomie De individuele expertise van iedere Schrijfbe’er maakt 

de collectieve kracht van Schrijf.be®. Daarom geniet iedere Schrijf-

be’er de hoogste graad van onafhankelijkheid en zelfbekrachtiging 

(empowerment) – zowel de freelancer als de vaste medewerker. 

Vertrouwen en respect Plagiaat, bedrog, achterhouden van infor-

matie, verborgen agenda's en wanbetaling maken elke relatie 

onmogelijk – zowel binnen Schrijf.be® als met zijn klanten. 

Schrijf.be® tolereert ze dan ook niet. Door elkaar door en door te 

vertrouwen, kaarten we mogelijke problemen proactief aan. 

Transparantie Schrijf.be® is voor zijn medewerkers een 'glazen 

huis'. Iedere freelancer mag op elk moment de facturen inzien 

van projecten waaraan hij meewerkte. Zo vergewist hij zich ervan 

dat Schrijf.be® precies het aantal uren doorrekent aan de klant, 

dat het aan de freelancer betaalt. De vaste medewerkers houden 

voor elk project bovendien een tijdstabel bij. Door wat ze leren 

uit de nacalculatie laten ze nieuwe offertes zo nauw mogelijk 

aansluiten bij de werkelijk te presteren uren. Eindresultaat: 

zowel Schrijf.be® als zijn klanten krijgen een faire offerteprijs. 

Werkplezier Werken zonder eens uit de bol te gaan – spontaan 

of georganiseerd – is een stijl, maar niet de onze. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid Schrijf.be® schenkt 

0,3% van zijn omzet aan goede doelen. 
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Algemene voorwaarden 

  

 

 

 


