
Draaiboek voor 
 succeste(k)sten



Draaiboek voor succeste(k)sten

Hoe wint u klanten met uw mailing? 
Wanneer bestellen uw websitebezoekers? 
Waarom overtuigt uw ene mail wel en de andere niet?

Tien Schrijfdokter®-testjes vertellen het u: 
waar zit uw tekst goed? Hoe kan hij beter?

Dit is uw draaiboek voor succesteksten.

Doe er uw voordeel mee. Help anderen op weg. 
Of … leg uw copywriters het vuur aan de schenen.

 
 
 
 
 
Ik wens u alvast veel succes! 
De Schrijfdokter

Check de gezondheidstoestand van uw tekst op:

Inhoud
1. Ego Schrijft u over uzelf of … voor uw lezer? 
2. Nou en? Overtuigen uw argumenten wel? 
3. Frons Leest uw tekst rimpelloos?

Vorm
4. Kijk Zíét uw lezer de essentie? 
5. Piramide Valt u met de deur in huis? 
6. Toilet Spoelt uw tekst lekker door?

Stijl
7. Schrap  Knipt u evenveel als u schrijft? 
8. Schrik Grijpt u uw lezer bij de kraag? 
9. Spreek Klinkt uw tekst natuurlijk?

Lakmoesproef
10. Slaap Waar hapert uw tekst een dag later?



1. Ego: schrijft u over uzelf of voor uw lezer? 

➧
FOUT GOED

Toonaangevend
Schrijf.be is het toonaangevende Nederlandstalige 
copywritingbureau, en wil dat blijven.

Kwaliteit hebben we hoog in het vaandel, met onze 
 drietrapskwaliteitscontrole binnen strakke deadlines.

We maken er een erezaak van om gratis concrete 
schrijftips te publiceren.

We laten onze tekstschrijvers groeien. Doordat 
we hen continu feedback geven, zodat ze elke dag 
steeds beter schrijven.

Wij worden graag correct betaald, dus betalen wij 
onze leveranciers ook stipt: zij zijn onze partners.

Uw tekstbureau
Schrijf.be is het toonaangevende Nederlandstalige 
copywritingbureau, en wil dat blijven.

Als klant krijgt u onovertroffen tekstkwaliteit door 
drietraps kwaliteitscontrole binnen strakke deadlines.

Als taalgebruiker doet u uw voordeel met gratis 
schrijftips die hout snijden.

Als tekstschrijver werkt u in een omgeving waarin 
u elke dag beter schrijft door continue feedback.

Als leverancier bent u onze partner:  
Schrijf.be betaalt uw facturen stipt.



Test: Ego

1.  Markeer in uw tekst groen:  
jij/je/jou/jouw/jouwe 
of: u/uw/uwe.

2.  Markeer rood:  
ik/mij/me/mijn/mijne/m’n  
en: wij/we/ons/onze.

TIP 
Uw rood-groenscore zonder 
gedoe? Knip en plak uw tekst 
op www.Egoscan.be.

Diagnose?

Ziet u meer rood dan groen?

Dan gaat uw tekst over 
‘ikke, ikke, ikke’. 

Het gevolg? 
Uw lezer haakt af, want hij mag 
van u ‘stikken, stikken, stikken’. 

Remedie: ‘ik’ wordt ‘u’

Herschrijf tot u vaker 
‘u/jij’ gebruikt dan ‘ik/wij’.

Hierdoor denkt u automatisch 
vanuit het perspectief van uw 
lezer. En schuift u zijn voordelen 
naar voren in plaats van uw 
product- of diensteigenschappen.

Zo bent u al goed op weg voor de 
tweede Schrijfdokter®-test: ‘Nou en?’.

http://www.egoscan.be
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Schrijf.be? Topkwaliteit!
Brochures, websites of persberichten schrijven: 
het is uw ding niet. U vertrouwt ervoor 
op een tekstschrijver van Schrijf.be.

Onze 25 copywriters worden ondersteund 
door de dubbele kwaliteitscontrole van 
kwaliteitsbewakers en eindredacteuren.

Onze stijlgids (www.Schrijfstijlgids.be) garandeert 
de uniformiteit en vermijdt stijlbreuken.

Onze alerte coördinatoren, back-upcopywriters 
en feilloze bedrijfsprocedures bieden u de 
gemoedsrust die een freelancer u niet kan geven.

Zorgeloos achteroverleunen? Schrijf.be bellen!
Uw brochure volschrijven, uw website vullen, pers-
berichten bedenken? U zucht diep. Want schrijven 
is uw ding niet. Geen tijd, geen zin, geen inspiratie.

U roept een tekstschrijver te hulp – van Schrijf.be. 
En u leunt zorgeloos achterover.

Zorgeloos, omdat u topkwaliteit krijgt van drie 
tekstschrijvers voor de prijs van één: copywriter, 
kwaliteitsbewaker én eindredacteur.

Zorgeloos omdat stijlbreuken onmogelijk zijn.

Zorgeloos door het vangnet van alerte coördinatoren 
en back-upcopywriters. U haalt uw deadline 
– gegarandeerd.

2. Nou en? Overtuigen uw argumenten wel?

FOUT GOED

http://www.schrijf.be/nl/hulp/stijlgids


Test: Nou en?

1.  Kruip in de huid van uw lezer en 
speel advocaat van de duivel.

2.  Ontleed elk argument van 
uw tekst: raakt het u?

Diagnose?

Haalt u uw schouders op 
bij een argument? 

Kunt u nog altijd reageren met 
‘Nou en?’ (‘So what?’)?

Dan hebt u het ultieme 
argument nog niet gevonden. 
En overtuigt u uw lezer niet.

Erger nog: hij voelt zich niet 
begrepen. Want u vond het 
blijkbaar niet de moeite waard om 
u te verplaatsen in zijn leefwereld. 

Remedie: voordelen

Vervang de eigenschappen van 
uw product of uw dienst door 
de voordelen voor uw lezer.

Geef hem uiterst concreet antwoord 
op de vraag: “Wat heb ik hieraan?!”

Ga er niet van uit dat hij dat 
ultieme voordeel zelf wel bedenkt. 
Dat kan hij, ja. Maar dat doet hij 
niet. Omdat hij lui is – en terecht. 
Want hij leest uw tekst niet voor 
zijn plezier. Raak hem dus met zijn 
voordeel. Dan eet hij uit uw hand.



3. Frons: leest uw tekst rimpelloos? 

➧
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Uitnodiging 
Schrijf.be is een copywritingbureau dat zowel 
in b2b als b2c actief is. Hoe onze copywriters 
prospects over de streep trekken? Met dwingende 
calls to action voor uw gegarandeerde ROI.

Kom zaterdag ontdekken hoe ze dat klaarspelen!

’s Middags bent u welkom op de open dag 
van ons mkb – samen met de wethouders. 

Waarschuw me even op mijn 06-nummer. 
Dan krijgt u bevestiging binnen 24 uur.

Uitnodiging
Schrijf.be is een tekstbureau voor bedrijven én 
consumenten. Onze commerciële tekstschrijvers 
zetten potentiële klanten aan tot actie. Het resultaat? 
U verkoopt meer dan u investeert. 

Kom zaterdag ontdekken hoe ze dat klaarspelen!

’s Namiddags bent u welkom op de opendeurdag 
van onze kmo – samen met de schepenen. 

Verwittig me even op mijn gsm.  
Dan krijgt u bevestiging binnen de 24 uur.

(De tweede alinea links leest een Nederlander probleem
loos. Maar eenVlaming begrijpt er geen jota van.)



Test: Frons

1.  Zoek een proefkonijn 
uit uw doelgroep, zónder 
enige voorkennis.

2.  Laat hem/haar uw tekst lezen 
met een pen in de hand.

3. Observeer. 
  Vraag ook om spontaan 

aan te strepen wat niet 
onmiddellijk duidelijk is. 

Diagnose?

Fronst uw proeflezer de wenkbrauwen 
– ook al is het maar eventjes?

Of erger: kruist hij iets aan?

Dan zijn dat tekstpassages 
die voor u wel duidelijk zijn, 
maar niet voor hem.

Waarom? U zit er te dicht op. 
En bent blind geworden voor 
uw jargon en uw mentale 
hink-stap-sprongen. 

Remedie: vereenvoudig

Rijg uw gedachten logisch aan elkaar.

Gebruik eenvoudige woorden 
en zinsconstructies, die geen 
interpretatie nodig hebben.

Pas op voor misverstanden tussen 
Vlamingen en Nederlanders.

Vermijd vaktaal, zowel  
voor eind consumenten (b2c)  
als voor bedrijven (b2b). 

De vuistregel?  
Hanteer het taalgebruik: 
• van een achttienjarige in b2b; 
• van een twaalfjarige in b2c.
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4. Kijk: zíét uw lezer de essentie? 
Waarom een tekstschrijver inhuren?
U kent uw product goed. Te goed, zodat u misschien 
over het hoofd van uw klanten heen praat. Terwijl een 
copywriter nog zoals uw klant denkt – en schrijft.  
Gesproken woorden zijn vluchtig, maar gedrukte 
woorden liggen vast. Een slechte tekst kan zich zelfs 
tegen u keren. Hij boort uw zorgvuldig opgebouwde 
imago zo weer de grond in.  
Verlos uzelf van de kwelling van het blanco vel dat 
u aanstaart. Want schrijven is een vak apart. Vergelijk 
het met schilderen. U geeft uw huis misschien zelf een 
likje verf. Maar dat maakt van u nog geen Van Gogh ... 

Waarom huurt u een tekstschrijver in?
U weet te veel
U kent uw product goed. Te goed, zodat u misschien 
over het hoofd van uw klanten heen praat. Terwijl een 
copywriter nog zoals uw klant denkt – en schrijft.

U zet uw imago op het spel
Gesproken woorden zijn vluchtig, maar gedrukte 
woorden liggen vast. Een slechte tekst kan zich zelfs 
tegen u keren. Hij boort uw zorgvuldig opgebouwde 
imago zo weer de grond in.

U verliest tijd
Verlos uzelf van de kwelling van het blanco vel dat 
u aanstaart. Want schrijven is een vak apart. Vergelijk 
het met schilderen. U geeft uw huis misschien zelf een 
likje verf. Maar dat maakt van u nog geen Van Gogh ...



Test: Kijk

1.  Bekijk uw tekst 
gedurende vijf seconden.

2. Wend uw ogen af.

3.  Formuleer de essentie  
van de tekst.

TIP 
Nog beter? Laat iemand uit 
uw doelgroep deze test doen! 

Diagnose?

Bent u niet in staat om 
de essentie te formuleren?

Om letterlijk te herhalen wat 
u als schrijver wilde nalaten?

Hebt ú de kernboodschap niet 
gezien? Uw lezer vast ook niet.

Zo schiet u naast het doel. 

Remedie: tussenkopjes

Splits uw tekst in korte alinea’s 
van vijf tot tien zinnen.

Zet er treffende tussenkopjes boven. 
Hierin schitteren voor de lezer tast -
bare voordelen. (Spiek even bij de 
‘Nou en?’-test.)

Benadruk sleutelwoorden door ze vet  
en/of in kleur te zetten. Of door ze te 
onderstrepen (maar níét online, want 
dan lijken het hyperlinks). Overdrijf 
niet: maximaal één keer per alinea.
Anders wordt alles héél  be-lang-rijk!!!
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5. Piramide: valt u met de deur in huis?

Hoe pakt Schrijf.be het aan?
Briefing online of live – Kleine opdrachten 
handelen we telefonisch en/of via e-mail perfect 
af. Maar past uw opdracht in een groter geheel? 
Is ze repetitief of zoekt u een schrijfpartner? 
Dan vraagt die om een persoonlijke briefing.

Offerte binnen 24 uur – Schrijf.be bezorgt u  binnen 
24 uur uw offerte per e-mail. U bevestigt uw 
bestelling en betaalt een voorschot. Bij een grote 
opdracht evalueert u eerst de stijl met een proef-
tekst. En uiteraard krijgt u een correctieronde.

U kiest uw schrijfstijl – Voor heel grote opdrachten 
spelen we samen op zeker. Meerdere copywriters 
herschrijven dezelfde alinea. En u kiest de versie 
die het best aansluit bij uw bedrijfscultuur.

Hoe pakt Schrijf.be het aan?
Vraag nu uw offerte. Dan valt die binnen 24 uur 
in uw mailbox. Vragen over briefing, stijlkeuze 
of correcties? Dit zijn de antwoorden:

Briefing online of live – Kleine opdrachten 
handelen we telefonisch en/of via e-mail perfect 
af. Maar past uw opdracht in een groter geheel? 
Is ze repetitief of zoekt u een schrijfpartner? 
Dan vraagt die om een persoonlijke briefing.

Offerte binnen 24 uur – Schrijf.be bezorgt u binnen 
24 uur uw offerte per e-mail. U bevestigt uw 
bestelling en betaalt een voorschot. Bij een grote 
opdracht evalueert u eerst de stijl met een proef-
tekst. En uiteraard krijgt u een correctieronde. (…)



Test: Piramide

1.  Lees de eerste vijf regels 
van uw webpagina, e-mail, 
persbericht of direct mail.

Diagnose?

Kunt u de essentie van de 
webpagina niet geven?

Oei, dan kan uw gehaaste lezer 
dat ook niet. Jammer, want 
waarschijnlijk zal hij ook niet 
meer dan dát lezen …

Het is zoals een piramide: 
bovenaan een spitse top met 
de ‘need to know’, die steunt 
op de ‘nice to know’-blokken. 

Remedie: samenvatting

Destilleer de essentie uit uw tekst.

Condenseer die in enkele puntjes 
of zinnetjes, die als het topje van 
de piramide de aandacht trekken.

In een Johnson Box, bijvoorbeeld: 
daarover leert u meer in de Toilettest.
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6. Toilet: spoelt uw tekst lekker door?
Hertalen? U bedoelt vertalen?
Vertalers? Nee, bij Schrijf.be vindt u alleen hertalers. 
Copywriters die uw brontekst herschrijven in de doel- 
taal. Zodat de anderstalige lezer ervan overtuigd is dat 
de tekst oorspronkelijk in zijn taal werd geschreven.

Drietrapsraket
Van/naar het Nederlands, Vlaams en ‘Hollands’, 
Frans en Engels: 
1. door uw copywriter hertaald; 
2. door de kwaliteitsbewaker gecontroleerd; 
3. door de eindredacteur nagevlooid.

Nederlandse hertaling
Uw Engelse, Franse of Duitse tekst? Die steken we 
vakkundig in een Nederlands jasje. Een hertaald 
jasje dat … mooier is dan het originele.

Van en naar het Nederlands
Drietrapsraket 
Schrijf.be pakt teksten aan van en naar het 
Nederlands, Vlaams en ‘Hollands’, Frans en Engels:

1. door uw copywriter hertaald; 
2. door de kwaliteitsbewaker gecontroleerd; 
3. door de eindredacteur nagevlooid.

Nederlandse hertaling
Uw anderstalige tekst? 
Die steken we vakkundig 
in een Nederlands jasje. 

Een hertaald jasje dat … 
mooier is dan het originele.

Qué: hertaling? 
Schrijf.be vertaalt nooit. Wij 
herschrijven uw brontekst in 
de doeltaal. De anderstalige 
lezer is ervan overtuigd dat 
de tekst oorspronkelijk in 
zijn taal werd geschreven.



Test: Toilet

1.  Leg uw tekst als leesvoer 
in ‘het kleinste kamertje’.

2.  Controleer of u tijdens 
uw toiletbezoek ook naar 
dát papier grijpt. 

Diagnose?

Verslond u de pagina op 
uw porseleinen troon?

Proficiat!

Uw tekst slaagde voor de 
Toilettest. Hij biedt de juiste 
hoeveelheid infotainment.

Staarde u liever naar de 
scheurkalender? Tijd om 
uw tekst op te leuken! 

Remedie: reliëf

Breng reliëf in uw tekst: met 
opvallende tekstkadertjes.

Voeg een tekstkadertje toe aan uw 
brochure, website of jaarverslag. 

Zet de schijnwerper op: 
• nieuws en opvallende weetjes; 
• citaten van glunderende klanten; 
• beknopte casestudy’s.

Gebruik een Johnson Box in uw 
webtekst of direct mail. Dat is een 
kadertje bovenaan dat uw lezer uw 
kernboodschap meegeeft. En hem 
tegelijk uitdaagt om verder te lezen.



7. Schrap: knipt u evenveel als u schrijft? 
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Teksten die doen doen
Uw bedrijfsimago is van levensbelang. Het is in 
de allereerste plaats afhankelijk van uw verkopers: 
zij zijn het wandelende gezicht van uw bedrijf. 
Zij helpen uw prospects, en zo verkopen ze.

Maar wat met uw ‘communicatie zonder gezicht’? 
Met uw folders en persberichten, uw website en 
direct mail? Die kunnen uw keurige imago zo 
weer kraken. Door taal- en spelfouten, ja.  
Maar net zo goed door stuntelige argumenten. 
Een horrorscenario dat u vast niet wilt meemaken.

U voorkomt het door professionele copywriters in 
te schakelen. Zij zijn als het ware uw schrijvende 
salesteam.

Teksten die doen doen
Een goede verkoper bepaalt uw bedrijfsimago, boeit 
uw klant en verkoopt. Een excellente tekst ook.

Goede verkopers levert Schrijf.be u niet.

Wél excellente copywriters: uw schrijvende salesteam!



Test: Schrap

1. Druk uw tekst af.

2. Neem een rode pen.

3.  Onderstreep alle ballast:  
alles wat niet strikt nood-
zakelijk is om de kern-
boodschap te begrijpen. 

Diagnose?

Meer rode lijnen dan zwarte 
letters? Uw lezer geeft het op.

Of erger: hij raakt geïrriteerd.  
Omdat u hem door woordpap 
doet ploeteren.

Schrijven is schrappen.

Denk eraan: de lezer van een 
commerciële tekst leest níét 
voor zijn plezier. Maak het hem 
dus ook niet extra moeilijk.

Remedie: gooi weg

Schrap bijvoeglijke naamwoorden 
zonder toegevoegde waarde. Vervang 
ze door een beeldend werkwoord.

Kill your darlings. Maak woorden 
of zinnen koud waarop u apetrots 
bent, maar die niet functioneel zijn.

Spoor uw roze olifanten op. Dat zijn 
negatieve woorden die zich nestelen 
in het geheugen van uw lezer, ook al 
gebruikt u ze ontkennend. (Vervang 
bijvoorbeeld “Geen probleem!” door 
“Natuurlijk!”. Want ‘probleem’ is een 
roze olifant …)



8. Schrik: grijpt u uw lezer bij de kraag? 
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Kwaliteit van a tot z
IJzersterke teksten zijn het handelsmerk van   
Schrijf.be. Bovendien respecteren we altijd 
uw deadline. Onze tekstschrijvers werken 
hiervoor volgens strikte procedures. En 
garanderen u uniformiteit met hun stijlgids.

Twee coördinatoren waken intussen over uw 
project als spinnen in hun web. Zij zitten klaar 
om bij de minste trilling toe te springen. Zo helpen 
ze de klant of copywriter, kwaliteitsbewaker of 
eindredacteur weer op weg. En bent u zeker 
van een vlekkeloze projectfollow-up.

Kwaliteit van a tot z
IJzersterke teksten? Check!

Maar wat hebt u eraan, als u ze te laat krijgt? 
Niets. Daarom werken al onze tekstschrijvers 
volgens strikte procedures. En met één stijlgids 
die uniformiteit garandeert.

Twee coördinatoren waken over uw project als 
spinnen in hun web. Klaar om bij de minste 
trilling toe te springen. En de klant of copywriter, 
kwaliteitsbewaker of eindredacteur een handje 
te helpen. 

Projectfollow-up? Check!



Test: Schrik

Tel het aantal:

1.  zinnen van vijf woorden  
of minder;

2.  zinnen zonder werkwoord 
(elliptische zinnen);

3. vragen. 

Diagnose?

Ziet u alleen maar ‘normale’ zinnen: 
• van tien tot vijftien woorden; 
• mét werkwoord; 
• mededelend.

Botst u nooit op een tussenwerpsel?

Pft. Dan is uw tekst saai. En wiegt 
u uw lezer in slaap. 

Remedie: verras

Ga in dialoog met uw lezer. Schrijf 
zoals u met hem zou spreken.

Trek zijn aandacht door een vraagje 
tot hem te richten. Zo houdt een 
leraar zijn klas ook alert.

Botst u op een als/dan-zin? 
Knip hem in twee, met vraag en 
antwoord. Zoals ik dat net deed.

Verras met een spatje humor 
of een vleugje emotie.

Breek de monotone zincadans met 
een ‘geamputeerde’ zin – zonder 
werkwoord. Zoals deze. Of deze. 
Gemakkelijk. Toch?
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9. Spreek: klinkt uw tekst natuurlijk? 

Schrijven
Iedere zevenjarige kent toch het alfabet? Ja, maar 
teksten schrijven die doen doen, dat is andere koek 
– die Schrijf.be graag bakt: van advertenties tot  
z...ocial media.

Eindredactie
Als uw pennenvrucht gereed is maar u bent niet 
zeker van de stijl, dan schuift u uw tekst het best 
onder de ogen van onze eindredacteur die hem 
bliksemsnel redigeert tot hij uiterst vlot leest.

Tekstcorrectie
De Nederlandse taal is een mijnenveld dat 
bezaaid is met grammaticale voetangels en 
spellingsklemmen. Als u echter een foutloze tekst 
wenst, dan staat onze corrector tot uw dienst.

Schrijven
Schrijven? Iedere zevenjarige kent toch het 
alfabet! Klopt. Maar teksten schrijven die doen 
doen? Dat is andere koek, die Schrijf.be graag 
bakt: van advertenties tot z…ocial media.

Eindredactie
Is uw tekst klaar? Maar bent u niet zeker van 
de stijl? Schuif hem dan onder de ogen van 
onze eindredacteurs. Zij redigeren hem in een 
mum van tijd. Tot hij leest als een trein.

Tekstcorrectie
De Nederlandse taal is een mijnenveld. Bezaaid met 
grammatica- en spellingsvalkuilen. Maar ú wilt een 
foutloze tekst. En die klus klaart onze corrector.



Test: Spreek

1.  Zoek een plek waar  
niemand u hoort. 

2. Lees uw tekst hardop.

3.  Niet als een stemcomputer.  
Wel met intonatie, alsof u  
een nieuwslezer bent.

Hardop is trouwens écht 
hardop – niet stilletjes aan uw 
bureau tussen uw collega’s.

Diagnose?

Bij welke zinnen hapt u naar adem?

Waar hapert u?

Welke woorden klinken 
plotseling onnatuurlijk?

Wat onuitspreekbaar is, 
schrijft u ook niet.

Want uw lezer leest óók hardop: 
in zijn hoofd. Blijft hij haperen? 
Dan geeft hij het op.

En dat is úw schuld. 

Remedie: vereenvoudig

Knip te lange zinnen in stukken: 
tien tot vijftien woorden per zin.

Vervang ‘schrijfwoorden’ 
door ‘spreekwoorden’.

Verander de woordvolgorde  
van moeilijke passages.



10. Slaap: waar hapert uw tekst een dag later?



Test: Slaap

1.  Is uw tekst af? Laat hem 
dan een nacht ‘rijpen’.

2.  Herlees hem de volgende dag 
hardop – onbevooroordeeld. 

Diagnose?

De nacht brengt raad, zegt de 
volksmond – ook voor wie schrijft.

Want tijdens het schrijven 
focust u zich op de boodschap. 
Op wat ú kwijt wilt als auteur. 
Op wat er in úw hoofd zit. 

Pas de volgende dag leest 
u als … lezer. En merkt u 
uw gedachtesprongen en 
stijlkronkels opeens wél op. 

Remedie: de nacht

Laat élke tekst een nacht rijpen. 

Moet u hem superdringend inleveren? 
Neem zelfs dan een time-out – al 
is het maar vijf minuten. Leg uw 
tekst aan de kant en doe even iets 
helemaal anders. Lees hem daarna 
een laatste keer hardop. Of laat dat 
intussen even doen door een collega.

Wedden dat u inhoudelijke 
of stilistische blunders op de 
valreep bij de kraag vat?



Dorstig naar nóg meer raad bij daad?
Schrijfdokter.be: lees achtergrondinformatie 
bij de tien tests die u in dit draaiboek vindt.

Schrijftips.be: grasduin in een schatkamer met 
meer dan honderd unieke tips en inzichten.

Schrijfnieuwsbrief.be: schrijf u gratis in op 
de maandelijkse nieuwsbrief met schrijftips.

Schrijfbeeld.be: neus in de vondsten van 
collega-copywriters, waar ook ter wereld.

Taalbron.com: krijg directe toegang tot alle    
onlinebronnen die uw taaltwijfels wegspoelen.

Schrijfstijlgids.be: hak de knopen door die 
woordenboek en grammatica niet ontwarren.

Schrijfblog.be: kijk achter de schermen van het 
toonaangevende Nederlandstalige tekstbureau.

Schrijf.be: mobiliseer uw schrijfredder in nood,  
als u er zelf niet uitkomt, of geen tijd of zin hebt.  
info@Schrijf.be, +32 15 27 55 10

http://Schrijfdokter.be
http://www.schrijf.be/nl/hulp/copywriting_tips
http://Schrijfnieuwsbrief.be
http://Schrijfbeeld.be
http://taalbron.com
http://schrijf.be/nl/hulp/stijlgids
http://Schrijfblog.be
http://Schrijf.be
http://schrijf.be/nl/hulp/stijlgids


Meer taalpret op onze sociale media

Facebook.com/schrijfbe

LinkedIn.com/company/schrijf.be

Twitter.com/schrijfbe

plus.Google.com/s/schrijf.be

schrijfbe.Tumblr.com

Verantwoordelijke uitgever: 2Com.biz bvba,  
Mechelsesteenweg 155, B-2860  Sint-Katelijne-Waver 
Schrijfdokter® en Schrijf.be® zijn gedeponeerde  
Benelux-merken van 2Com.biz bvba.

http://Facebook.com/schrijfbe
http://LinkedIn.com/company/schrijf.be
http://Twitter.com/schrijfbe
plus.Google.com/s/schrijf.be 
http://schrijfbe.tumblr.com
http://Facebook.com/schrijfbe
http://plus.Google.com/s/schrijf.be
http://LinkedIn.com/company/schrijf.be
http://Twitter.com/schrijfbe
http://schrijfbe.tumblr.com


Iedereen e-mailt. Maar niemand leest e-mails. Waarom niet? 
Sommige websites, mailings of brochures overtuigen. Andere 
niet. Waarom? De tien Schrijfdokter®-tests vertellen het u.

Met dit draaiboek schrijft u gegarandeerd commerciële teksten die 
knallen. Of u nu communiceert als managementassistent, manager 
of ambtenaar. Ja, zelfs als doorgewinterde broodschrijver.

  
Schrijf.be® 
Willem Geetsstraat 9 
B-2800 Mechelen 
info@Schrijf.be 
+32 15 27 55 10


