
Schrijven in de praktijk       

 

Uitgangspunt 
Schrijven is de basis voor communicatie. E-mails, persberichten, berichten op intranet enzovoort. Goed 

kunnen schrijven is belangrijk. Toch worstelen veel professionals met het goed op papier krijgen van hun 

gedachtes. Onnodig. Iedereen kan schrijven. Merkster ontwikkelde een schrijftraining die iedereen in 

staat stelt om een tekst te schrijven die impact heeft. De training wordt op verschillende dagen gegeven. 

De eerstvolgende mogelijkheid is 21 oktober en 4 november. Schrijf je in! 

 

Aanbod 
Schrijven is een talent voor romanschrijvers. Leren schrijven zoals Harry Mulisch kan ik niet.  

Schrijven voor organisaties daarentegen is een ambacht. Het is te leren. Doen, durven en in de praktijk 

uitvinden hoe het moet, stelt iedereen in staat om een goede schrijver te worden. 

De training wordt door Merkster op maat gemaakt voor de deelnemers op basis van een intake. 

Gebaseerd op hun behoefte leren ze: 

• over het beruchte writers block heen te stappen en krijgen allerlei schrijftechnieken, trucjes en 
foefjes aangeleerd die journalisten, copywriters van reclamebureaus en zelfs topauteurs al heel 
hun leven gebruiken. 

• hoe je deze technieken kunt toepassen bij het schrijven van een email; een interne memo, of een 
commercieel bericht. 

• hoe een logische structuur van een memo eruitziet en hoe bijzaken en hoofdzaken gescheiden 
worden. 

• te vertrouwen op hun manier van schrijven en niet meer op te zien tegen het eindeloos staren 
naar een leeg document. Iedereen kan schrijven. 

• dat schrijven hartstikke leuk is; energie geeft en iemand in staat stelt om te verwoorden wat hij 
wil zeggen. 
 

Duur 
Deelnemers gaan twee dagen aan de slag (21 oktober en 4 november). De sessies beginnen om 10 uur en 

duren tot maximaal 16 uur. Ervaring leert dat dat voldoende is om bovenstaande doelen te bereiken.  

 

Investering 
We gaan aan de slag met het publiek; kernboodschappen; persberichten (wat is nieuws?) en zelfs 

ghostwriting. We houden de cursus online en werken van 10 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags. De 

investering voor twee dagen bedraagt € 450,- exclusief BTW. Om iedereen voldoende aandacht te geven 

is de groep niet groter dan acht personen. Bij meer inschrijvingen zoeken we een extra datum. 

 

 

Aarzel niet en schrijf je in. Inschrijven kan via de website. 

https://www.merkster.nl/schrijftraining-in-de-praktijk/
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