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Meer grip op je  
zakelijk schrijven 

 

 
Persoonlijke hulp en feedback 

van een professionele schrijfcoach 

 

 
 
 

“Elke keer als ik moest  
schrijven dacht ik shit, shit, ik  

moet schrijven. Door de  
coaching is die spanning vooraf  

helemaal weg." 
Herman van der Meijs 
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Schrijven is te leren 
 
Het is niet gek als je moeite hebt met – effectief – 
schrijven. Schrijven is namelijk een vaardigheid, 

die je niet vanzelf komt aanwaaien. 
 
 

Van jongs af aan leer je stapje voor stapje bij. 
Totdat je als volwassene schijnbaar moeiteloos 

een heldere tekst schrijft waarin jouw boodschap 
stevig verankerd is. 

 
 

In die jaren kan gemakkelijk iets mis gaan. Je 
hebt bijvoorbeeld de vaardigheden niet goed 
aangeleerd. Of er is op persoonlijk vlak iets 

gebeurd, wat maakt dat schrijven nu drempels 
opwerpt. 

 
 

Wil je het scherp zakelijk schrijven beter in de 
vingers krijgen, dan is het zaak de hiaten op te 
vullen: kennis vergaren, vaardigheden oefenen, 

persoonlijke obstakels uit de weg ruimen. 
 
 

Het mooie van schrijven is dat je er stap voor stap 
meer grip op kunt krijgen. Totdat je merkt dat ook 

jij beter schrijft. 
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Wat houdt schrijfcoaching 
in? 

 

• Je krijgt persoonlijk feedback op wat je schrijft en 
hoe je schrijft.  

• Je merkt dat persoonlijke obstakels steeds 
minder invloed hebben.  

• Je weerstand tegen schrijven vermindert; je gaat 
schrijven mogelijk zelfs leuk vinden. 

• Je leert hoe jij jouw tekst aansprekender schrijft.  

• Je weet wat je wat je kunt doen als je toch weer 
vast komt te zitten. 
 
Schrijfcoaching duurt meestal 1 à 2 uur per 
sessie en varieert van eenmalig tot een langer 
traject.  
De sessies zijn online, tenzij je liever face to face 
werkt. Dan ben je welkom bij mij op kantoor.  
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Voor wie? 
 
Je bent professional, je werkt bij de overheid, bij 

een onderzoeksinstelling, bij een non-profit 
organisatie of bij een commercieel bedrijf. 

 
Je vindt je werk leuk, het is uitdagend en je 

beleeft er plezier aan. 
 

Op één ding na: dat schrijven. Een verslag, een 
rapport, een artikel, een e-mail. Het is niet waar je 

werk om draait, maar je kunt niet zonder. 
 

Je wil graag dat dat schrijven meer vanzelf gaat, 
zonder moeite en mét effect. Je wilt ten slotte wel 

dat je met je boodschap raak schiet. 
 

In je vakgebied ga je voor kwaliteit. Bij je teksten 
wil je die kwaliteit ook laten zien. 
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Je schrijfcoach: 
Leonore Noorduyn 

 
 
Als schrijven je niet goed af gaat, 
voelt dat vaak als falen. Je kunt 
iets niet wat zo vanzelfsprekend 

lijkt. 
 

Weet dat een goed doordachte 
én effectieve tekst schrijven 

gewoon moeilijk is, ook ik worstel 
er nog wel eens mee. 

 
Het helpt dan enorm als je de 

basisregels van goed schrijven 
kent en als je weet hoe je jezelf weer aan de 

gang kunt krijgen. 
 

Als professioneel schrijfcoach en tekstschrijver 
help ik je daar graag bij.  

 
 
 
 

“Ik hoor van mijn collega’s dat mijn stuk veel 
lekkerder leest en dat het goed in elkaar zit.” 

Rafaëla Feddes 
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"Ik vind je manier van werken heel fijn. Je 
combineert vakkundigheid, ervaring en 

creativiteit." 
Bert Lankester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je nog vragen over wat ik  
voor je kan betekenen? 

Bel of mail me: 
 

Leonore Noorduyn 
Laarweg 47 

6721 DB Bennekom 
0318 431 856 

Leonore@deschrijfster.nl 
www.deschrijfster.nl 

 

 
 

Tekeningen: Jikke Kuiper 

 
 

mailto:Leonore@deschrijfster.nl
http://www.deschrijfster.nl/

