
Handige tips & trucs voor betere teksten

Slimmer Schrijven
Ik help je slimmer & sneller te schrijven
waardoor meer mensen jouw teksten lezen
en je meer bereikt.



Schrijven. We doen het allemaal.

Soms gaat het heel gemakkelijk en

zonder nadenken. Een e-mail, sms’je

of Facebook-post gaat prima.

Maar als het aankomt op belangrijke

teksten wordt het vaak lastig. Een

blog, sollicitatiebrief, beleidsnota,

advertentietekst of persbericht. Dat is

voor veel mensen zwoegen. En het

schrijven gaat vaak gepaard met

twijfels en onzekerheid.

Zeker, in theorie kan iedereen

schrijven.

Maar lang niet alle geschreven

teksten hebben het gewenste effect.

Ze worden niet gelezen. Of niet

begrepen. Of leiden niet tot actie of

verandering van gedrag.

Terwijl jij als schrijver daar wel op uit

was.

Laat de slimme
schrijver je helpen

Leuk!
Dat je bent aangemeld
voor Slimmer Schrijven.

Je krijgt nu regelmatig de
Slimme Schrijfbrief met
tips & trucs om beter te
schrijven.

En je kunt met korting
cursussen volgen.

In dit e-boek vind je vijf
verhalen die je helpen
slimmer en beter te
schrijven.



“Sorry voor mijn lange brief, ik had geen tijd een kortere te
schrijven.”

Deze uitspraak van Blaire Pascal maakt het meteen duidelijk. Kort en

bondig schrijven kost tijd.

Tijd die je niet altijd hebt.

Daarnaast heb je ook een karaktertrek nodig die niet iedereen gegeven is:

‘Dood je lievelingen’ (beter bekend als ‘kill your darlings’). Dat is nog wel

te doen voor een hulpwerkwoord, bijzin of bijvoeglijk naamwoord.

Maar hele zinnen, paragrafen, misschien wel hoofdstukken schrappen?

Au. Dat doet pijn.

Wie zei dat het leven van een schrijver makkelijk was?

Gelukkig zijn er wel wat manieren die je kunnen helpen je teksten kort en

bondig te houden. Daar kom ik straks op.

Het belangrijkste eerst. Geen advies of tip. Geen trucje om toe te passen,

maar de gouden regel voor een schrijver.

Verspil de tijd van je lezer niet.

Dat betekent dat je zijn of haar tijd als waardevoller behandelt dan die

van jezelf. Besef ook goed dat je lezer ongeduldig is en altijd iets beter

kan doen dan juist jouw tekst lezen.

5 Adviezen voor kort
en bondig schrijven



Maar ik ben ook druk

Natuurlijk. Jij bent ook druk. Hebt geen tijd om een kort en bondig

verhaal te maken. Maar je lezer is minstens zo druk. En snel afgeleid. Surft

makkelijk naar een volgende website, bladert naar een verse pagina in

het tijdschrift, scant een nieuw artikel in de krant of stapt over naar

WhatsApp.

Jouw boodschap, mooie verhaal of wijsheid als oud vuil achterlatend.

Daarom is kort en bondig schrijven zo belangrijk. Deze overtuiging moet

je naleven om gelezen te worden. Het is de eerste gedachte waar je aan

denkt als je achter een toetsenbord gaat zitten. Tip: installeer de gouden

regel als bureaubladachtergrond.

Dus, omdat het altijd korter kan, vijf suggesties:

1. Vergeet de inleiding, begin direct met je
belangrijkste boodschap

De belangrijkste reden om tijd van mensen te verspillen met te lange

artikelen is onzekerheid. Je weet vaak niet precies wat je wilt zeggen, dus

neem je een aanloop.

http://slimmerschrijven.nl/wp-content/uploads/gouden_regel.jpg
http://slimmerschrijven.nl/wp-content/uploads/gouden_regel.jpg


Veel mensen schrijven als een oude tweetakt die moet opwarmen: “Ik

stond vanmorgen onder de douche toen mij de oplossing binnenviel voor

het beter laten functioneren van ons team. Je weet wel, het probleem

waar we het vorige week over hadden.”

Begin je verhaal liever met de oplossing: “We gaan als team meedoen aan

de Roparun.”

2. Schrijf compact, schrap alles wat je niet
nodig hebt

Hoe compacter je schrijft, hoe overtuigender. En schrap niet alleen het

vet, maar delete ook die zinnen of onderdelen die je onvoldoende

helpen. Ook als het mooie zinnen zijn.

3. Denk na voordat je begint met schrijven

Zo logisch dat de meeste schrijvers hem niet toepassen. Maar het helpt je

echt als je van de belangrijkste onderdelen van je verhaal alvast samenvat

in één of twee zinnen per onderdeel of argument. Op basis daarvan

bepaal je de volgorde.

Mij helpt deze werkwijze om niet uit te weiden met meer kennis,

wijsheid, tips en trucs die ik je ook allemaal wil vertellen. Dit blog had

makkelijk veel langer kunnen zijn dan exact 600 woorden..:-)

4. Bedenk van tevoren hoeveel woorden je
wilt schrijven

Ik heb een tijdje blogs geschreven die precies 333 woorden lang waren. Ik

had iets met dat getal en streefde ernaar elk verhaal precies zoveel

woorden te laten duren. Dat beperkte mij en maakte me creatiever.

5. Schrap woorden die niet nodig zijn of
geen betekenis hebben

Neem deze zin:

De kunst van het schrijven is steeds zoveel te schrappen dat duidelijk

wordt wat bedoeld is.



Deze zestien woorden kun je makkelijk terugbrengen naar drie:

Schrijven is schrappen.

Daarmee is de kern van de zin volledig behouden, elk extra woord is

overbodig.



Waarom kom je toch zoveel slechte persberichten tegen? Tijdens de

communicatieopleiding is voor dit ambacht veel aandacht. Er zijn

handboeken over geschreven, maar ook een simpele zoektocht op

internet levert veel artikelen op met regels en voorbeelden voor een goed

persbericht. 

Maar te vaak lijkt het alsof de schrijver alle colleges, boeken en

oefeningen heeft overgeslagen.

Ook als de regels wel zijn gevolgd, wil dat niet zeggen dat het bericht

prettig leesbaar is. Om dit duidelijk te maken, heb ik van een willekeurige

gemeente in Nederland een persbericht genomen en herschreven. De

naam van de gemeente en de opgevoerde wethouder heb ik veranderd.

Het gaat in dit geval om de inhoud, niet om de afzender.

Persbericht schrijven?
Vergeet de 5 W's



Het originele persbericht

Wat valt op?

Een persbericht als dit kom je veel tegen. Het geeft de lezer netjes

antwoord op de vragen ("de 5 W's") die volgens de theorie in elk

persbericht aan bod moeten komen:

Wie: het college,

Wat: de kadernota met hoofdlijnen van beleid,

Wanneer: 30 juni,

Waarom: "In de kadernota staat hoe de gemeente wil omgaan met het

beschikbare geld",



Wijze (=Hoe): tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Tegelijkertijd is het bericht heel saai, erg intern gericht en moeilijk te

begrijpen. Zeker voor iemand die de werkwijze van een gemeente niet

goed kent (en dat zijn de meeste mensen).

Ik denk niet dat veel inwoners van Schrijfland na het lezen van dit

bericht enthousiast zullen worden. Terwijl het bericht eigenlijk heel

positief is. Er is immers (weer) geld om woonwijken prettiger te maken,

de werkgelegenheid te vergroten en de binnenstad levendiger te maken.

Klinkt als goed nieuws, maar je moet eerst de taaie tekst trotseren om

daarachter te komen.

Jammer.

Hoe kan het beter?

Vroeger stuurde je een persbericht alleen naar journalisten. Als

afzender hoopte je dat zij jouw verhaal zo goed mogelijk overnamen en

dat de krantenlezer het bericht las.

De meeste PR- en communicatiecollega's schrijven hun persberichten

nog steeds met de journalist voor ogen. Maar die is niet de enige lezer

meer.

Jouw persbericht komt meestal ook op je website te staan, publiceer je

op social media of plaats je in een eigen medium. Je schrijft als

gemeente een persbericht dus niet voor een journalist maar voor de

inwoners. Klinkt logisch, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.

"Wat heb ik er aan?"

Als je weet voor wie het bericht echt is bedoeld, zorg je dat deze lezer

direct begrijpt waarom dit bericht belangrijk is. Je moet immers

concurreren met honderden andere berichten die om aandacht

schreeuwen. Je lezer wil dus snel weten: wat heb ik eraan? Of in goed

Nederlands:



Of een inwoner van Schrijfland warm wordt van prettige woonwijken,

voldoende werkgelegenheid en een levendige binnenstad, kan ik niet

met zekerheid beantwoorden. Maar ik weet wel zeker dat geen enkele

inwoner enthousiast wordt van een kadernota die het college aanbiedt

aan de gemeenteraad. Behalve dan de griffier.

Geen procedure maar resultaten

Een veelgemaakte fout in persberichten is focus op het proces en niet

op het resultaat of de uitkomst. Het aanbieden van een kadernota aan

de gemeenteraad is proces. Het uitvoeren van de plannen in de

kadernota levert resultaten op. En die zijn belangrijk voor de gemeente

en haar inwoners.

Tot slot: schrijven is schrappen. Het nieuwe bericht is 25 procent korter.

Het herschreven persbericht

Schrijfland investeert in aantrekkelijke stad

Schrijfland wil investeren in prettige woonwijken, voldoende

werkgelegenheid, passende sociale ondersteuning en een levendige

binnenstad. Het college van b & w heeft de hoofdlijnen van deze



voornemens en de financiering beschreven in de zogenaamde kadernota.

De gemeenteraad bespreekt 30 juni deze voornemens.

Dankzij bezuinigingen is huishoudboekje op orde

Wethouder Willem Houder (Financiën) vertelt dat de nieuwe plannen

onder andere mogelijk zijn door de besparingen van de afgelopen jaren.

"Door behoedzaam beleid is ons huishoudboekje weer op orde. We

kunnen daarom als college een meerjarig sluitende begroting

presenteren. Naast de bezuinigingen, trekt de economie aan en krijgen

we meer geld van het Rijk. Daardoor kunnen we nu investeringen doen

die het wonen en werken in Schrijfland nog aantrekkelijker maken. We

gaan dat overigens niet alleen doen, maar in samenwerking met

inwoners en ondernemers. Met elkaar werken we aan een bedrijvige,

sterke en toekomstbestendige stad."

Wat is een kadernota?

In een kadernota staat hoe de gemeente wil omgaan met het

beschikbare geld en wat de uitgangspunten voor de nieuwe begroting

zijn. Eerder deze maand legde het college de voorjaarsnota en

jaarrekening aan de gemeenteraad voor. Op 22 juni bespreken de

politieke partijen de kadernota, voorjaarsnota en jaarrekening tijdens een

commissievergadering. Op 30 juni stelt de gemeenteraad naar

verwachting dan alle nota's vast.

---

Einde persbericht



Uit een gemeentelijke beleidsnota: "Voor het alternatief van de
dwangsom mag echter niet worden gekozen als, gelet op het
belang dat geschonden wordt door overtreding van het
betreffende wettelijk voorschrift, het risico van voortzetting of
herhaling van de overtreding – ondanks de dwangsom – nog
aanwezig is."

Zo'n onleesbare passage is niet uniek. Nog steeds kom ik onleesbare

beleidsnota’s tegen. De overheid heeft hierin een naam hoog te houden,

maar ook andere organisaties en bedrijven slagen er slecht in duidelijke

taal te schrijven. Umberto Eco is beter te verteren, en dat zegt toch wel

iets.

Ik geloof best dat de nota-schrijver moeite heeft gedaan, maar voor de

gemiddelde lezer is het taaie stof. En met de weelde aan veel beter

geschreven teksten, laat je de nota al gauw links liggen. De samenvatting

en de conclusies even scannen, dat is de maximale inspanning die ik

ervoor over heb. Mits die aanwezig zijn en leesbaar.

Prettig leesbaar is niet moeilijk

En dat terwijl het niet echt moeilijk is beleidsstukken te schrijven die

prettig leesbaar zijn, to-the-point en snel tot een besluit kunnen leiden.

Want daar gaat het uiteindelijk om. Een beleidsnota is niets anders dan

een advies om een bepaald probleem op een bepaalde manier aan te

pakken. Soms eenvoudige problemen, soms complexe.

Hoe schrijf je een
goede beleidsnota?



Het doel van een nota-schrijver is: beslissers een snelle manier
voor besluitvorming geven. En dat is dus wat anders dan al je
kennis te etaleren.

Hoe schrijf je een goede beleidsnota?

Ik hanteer zelf het IKEA-model. IKEA is eigenlijk IK3A, maar een acroniem

onthoudt nu eenmaal beter.

IK3A staat voor:

Inleiding

Waarom deze nota? Of op welke vraag/probleem geeft deze nota

antwoord?

Kader

Wat is de huidige situatie?

Advies

Hoe is de vraag / het probleem uit de inleiding het beste te

beantwoorden / op te lossen?

Argumenten

Waarom juist dit advies / deze oplossing?

Actie

Wie gaat wat doen na besluitvorming?

Door deze indeling te gebruiken, focus je op de kern van het probleem.

Er is altijd een reden waarom je een nota schrijft. Het is voor de lezer

prettig dat direct in de inleiding te lezen.

En omdat jij de deskundige bent, kun je ook snel het kader schetsen. Wat

is er eerder gebeurd? Waarom is dit een probleem geworden? Hoe

hebben we het eerder aangepakt? Wat zegt de landelijke regelgeving?

Hoewel er veel voor te zeggen is eerst de argumenten op te sommen en

af te wegen voordat je met een advies komt, vinden de meeste mensen

het prettig direct te weten wat de kern van de oplossing is. Dat is geen

spoilers geven maar effectief schrijven.



Na het advies geef je aan wat de argumenten hiervoor zijn. Soms ligt

daar een heel onderzoek naar voor- en nadelen van verschillende

alternatieven aan ten grondslag. Die beschrijf je niet in je nota. Wel kun je

die als bijlage toevoegen. Voor de lezer met veel tijd.

Tot slot het onderdeel dat meestal ontbreekt: wie gaat wat doen. En

wanneer is het klaar. Actie dus. Want anders blijft een nota een papieren

werkelijkheid en wordt jouw advies nooit de oplossing voor het

probleem.

Kort en krachtig

Natuurlijk kun je een nota met deze vijf onderdelen nog steeds laten

bestaan uit twintig A4'tjes. Mijn ervaring is dat het meestal in 2, soms 3

A4'tjes klaar is. Eventuele bijlagen niet meegerekend.

Nog wel een waarschuwing. Niet elke besluitvormer accepteert een korte

nota. Want als het kort is, heb je er te weinig tijd in gestoken. En kan het

dus geen kwaliteit hebben. Uiteraard maakt jouw helder geschreven

nota duidelijk dat zo'n vooroordeel verleden tijd is.

PS De passage uit de eerste alinea vond ik in een (oude) column van Frits Abrahams uit oktober 1999

http://www.nrc.nl/handelsblad/1999/10/22/beleidsnota-7467321


Je hebt ongetwijfeld veel tijd besteed aan je teksten voor je website. Met

aandacht en energie ben je alle aspecten van je dienstenpakket

langsgelopen. Alles staat vermeld. De site kan live.

Enige tijd later merk je dat er nog geen mensen op je teksten hebben

gereageerd. Geen e-mails. Geen reacties. Je vraagt een vriendin jouw

teksten te lezen. Ze belt en zegt het netjes:

‘Ik kan zien dat je veel tijd en energie in de website hebt
gestopt. Het zijn uitgebreide teksten geworden. Heel goed.
Alleen…’
‘Alleen… het is teveel. Je pagina’s zijn te lang. Ik heb ze gelezen
omdat je het vroeg, maar als ik zo’n site tegenkom van iemand
anders dan surf ik door.’

Veel websites kampen met te lange teksten. Maar daar is iets aan te

doen.

Negen schrijftips:

1. De punt vind je rechts van de komma op je toetsenbord. Een zin heeft

bij voorkeur minder dan twaalf woorden. Zijn het er meer,

bijvoorbeeld vanwege bijzinnen, zet dan vaker een punt.

2. Wees eerlijk tegen jezelf. Natuurlijk is alles interessant wat je schrijft.

Maar ook voor een website-lezer? En zelfs als je antwoord ja is:

websitebezoekers lezen niet, ze scannen slechts je tekst. Als je geluk

hebt.

9 schrijftips voor
betere teksten



3. Schrijf alsof je praat. Dat betekent overigens niet platte teksten of

dialect. Maar stel je een gesprek voor met iemand en schrijf je

spreektekst op.

4. Denk na voor je schrijft, alleen dan schrijf je actief.

Passieve vormen maken alleen maar duidelijk dat je een luie schrijver

bent. Plus: actiever is korter.

5. Doe eens normaal, man. “Doe lekker zelf normaal”. Oftewel: let op je

toon. Wil je vertellen, verleiden, verwachtingen managen of

vertrouwen creëren?

6. Zit je vast in de tekst? Maak een nieuwe alinea en schrijf achter elkaar

alle gedachten op die door je hoofd spoken. Doe dat drie minuten,

zonder te corrigeren of terug te lezen. Ga dan iets anders doen. Als je

na een kwartier terugkomt, kun je verder. Waarschijnlijk staan er

bruikbare argumenten op het scherm.

7. Vertrouw jezelf niet als lezer. Jij bent de deskundige, jij kent alle

achtergronden. Laat altijd een leek je tekst beoordelen op logica,

missende verbanden of onterecht gebruikte voorkennis.

8. Leer van anderen. Zowel bij het lezen als in de feedback die je op je

stukken vraagt en krijgt. Plus: Deel met anderen jouw schrijftips.

Bijvoorbeeld hieronder bij de reacties/meningen.

9. Schrijf zoals jezelf wilt lezen. Welke pagina’s op websites lees je

graag? En welke juist niet. En hoe zit dat met de pagina’s op jouw

eigen website?

//www.youtube.com/watch?v=71p_vU90__k


En toen verscheen er geen letter meer op het scherm. Bleven de pagina's

wit, verdroogde de inkt in mijn vulpen.

Terwijl het zo lekker ging.

Elke week schreef ik met plezier een blog en stuurde dat naar steeds

meer volgers. Die enthousiast reageerden, wat mij nog meer plezier deed.

En me tot nieuwe verhalen bracht.

Ik wilde nog beter schrijven en ging in 2014 een cursus volgen. En niet

zomaar één, maar een cursus bij Kitty Kilian. In mijn ogen een van de

beste bloggers van Nederland.

Onder haar leiding schreef ik nieuwe blogs. Betere blogs.

Maar toen de cursus afgelopen was, was het over. Er verscheen geen

enkel verhaal meer van mij.

Ik kon het niet meer, durfde niet meer.

Het 'perfectiespook' had toegeslagen.

Ik wist nu immers hoe 'het perfecte blog' te schrijven. Had veel geld

betaald om mijn schrijfkunsten te optimaliseren. Dat moest direct

zichtbaar worden in alles wat ik schreef.

Waardoor elke poging tot bloggen strandde.

Meestal kwam het niet verder dan mijn hoofd. En de enkele keer dat ik

me toch waagde aan een verhaal, stokte het na de eerste alinea's.

Hoe overwin je een
writer's block?

http://deblogacademie.nl


Het was niet goed genoeg. Niemand mocht het lezen.

Wie het wel las, zou besmuikt lachen en zich uitschrijven van de

mailinglijst. Of erger, negatief reageren op de tekst.

In mijn hoofd hoorde ik de kritieken nog voordat ze geschreven waren.

En publiceerde niets.

Tot april 2016. Toen ik Slimmer Schrijven begon. En weer met plezier

ging schrijven.

Ik moest aan deze strijd denken toen ik onderstaande filmpje zag. Het is

een erg mooie bundel van onze pogingen de juiste woorden op papier of

scherm te zetten.

Toen ik het filmpje deelde op social media, kreeg ik direct de volgende

vraag:

Whiskey, zoals blijkt uit de video, helpt. Al was het maar om te leren

genieten...:-) Belangrijker is echter te weten:

https://vimeo.com/165015837


Wat veroorzaakt jouw schrijfblokkade?

In de kern zijn er drie oorzaken:

1. Perfectionisme. Daar had ik veel last van. Alles moet perfect zijn. Niet

alleen het eindresultaat, maar ook de omstandigheden voordat je gaat

schrijven. In je hoofd en in je omgeving. Zolang dat niet het geval is,

raak je geen toetsenbord aan.

2. Angst. Vooral voor de reacties van anderen. Of voor het feit dat jouw

mening, jouw ideeën, jouw belevenissen onderdeel gaan worden van

de wereld. Iedereen kan ze lezen.

3. Tijd. Het is niet het juiste moment om te schrijven. Je hebt het te druk.

Andere zaken zijn belangrijker. Of je moet nog wat langer broeden op

je verhaal voordat je het op kunt schrijven.

Herkenbaar?

Omdat we allemaal onze eigen belemmerende overtuigingen hebben,

lijkt het onmogelijk de ultieme oplossing te geven een schrijfblokkade op

te heffen.

Wat zeker niet helpt is:

Wachten op inspiratie;

Uitstelgedrag;

Artikelen lezen over writer's block...:-)

Wat dan wel?

Er is slechts één manier (ja echt, maar eentje) die een einde maakt aan

een schrijfblokkade:

Ga schrijven

Ja, ik weet het. Open deur. Maar het is echt de enige weg.

Het maakt niet uit wat, hoe, waar, voor wie je schrijft. Of hoe lang. Schrijf

desnoods een paar zinnen. Stop, en wees tevreden. Je bent (weer) een

schrijver.



Ideeën en manieren die zeker helpen (weer) te
schrijven zijn:

Schrijf alles op wat in je opkomt. Als er niets in je opkomt, schrijf je dat

er niets in je opkomt.

Voorbeeld:

Ik schrijf. Terwijl ik niets weet te schrijven. Ik heb daar de
laatste tijd last van. Baal ik van. Zou willen schrijven met het
gemak van vroeger. Heb geen inspiratie. Zit voor me uit te
staren. Ik zie de boekenkast. Dat zijn allemaal schrijvers die
geen last hebben van schrijfangst. Of misschien wel hadden.
Maar toch een boek hebben geschreven. Misschien zit daar
wat inspiratie in.



Pak een boek uit je boekenkast. Sla bladzijde 67 op en lees de eerste

volledige zin. Schrijf die over. Leg het boek weg en ga verder met

schrijven op basis van die eerste zin.

Heb je een iPhone? Daarmee is het mogelijk woorden en zinnen in te

spreken die direct worden omgezet in geschreven tekst. Als je dat

doet, kom je los van het typen en leer je een andere gewoonte aan. En

het scheelt vaak ook nog tijd. (je zult verbaasd zijn hoe accuraat de

iPhone is).

Loop door een gedeelte van je woonplaats dat je niet of niet goed

kent. Of ga naar een vreemde stad. Geniet van alle indrukken en de

mensen die je ziet. Ga op een terrasje zitten en kijk om je heen. Neem

pen en papier, een tablet of laptop en schrijf op wat je ziet, hoort en

voelt.

Voorbeeld:

In het café zitten dertigers met hun kinderen. Een blond
jongetje van een jaar of vier eet zijn Ben & Jerry’s chocolade-ijs.
Een baby van een paar maanden zit bij zijn moeder op schoot.
Drie mannen drinken bier. De moeder wijn. Voor de baby heeft
de bediening een flesje melk warm gemaakt.
Een van de mannen wil gaan. Hij heeft nog een afspraak.
“Je gaat nog niet weg hè, Maarten.”
De dame in het gezelschap is vrij overtuigend.
“Ik heb een afspraak,” zegt hij.
“Je gaat nog niet weg, toch?”
Maarten blijft. Bestelt nog een Palm.
Het is half zeven. Het gesprek gaat verder. Over de straat waar
ze wonen. De veranderingen. Het weer. Ik voel een koude
luchtstroom en draai me om.



Geniet van het schrijven zelf (het proces)

Het duurde een tijdje, maar uiteindelijk ben ik dus weer gaan schrijven.

Na veel boze gedachten op en over mezelf. Gelukkig ontdekte ik de

belangrijkste motivatie om weer te gaan schrijven: geniet van het

schrijven zelf. En dat betekende voor mij:

Laat de lezer los

Die komt vanzelf wel weer. Het gaat erom eerst weer blij te worden van

het schrijven zelf. Van het knutselen met woorden. Het zoeken naar

synoniemen. Het schrappen van overbodige woorden. Het killen van je

darlings en het neerzetten van leuke karakters.

Als het plezier terug is, komt je lezer vanzelf weer in beeld. Want het gaat

uiteindelijk om de waarde die jouw verhalen voor de lezer hebben. Maar

eerst gaat het om jou als schrijver. En weet:

Dat schrijven hoeft niet direct perfect. Je doet het voor jezelf.

Angst voor kritiek is begrijpelijk. In deze tijd waar de nuance

verdwenen lijkt te zijn zeker. Maar bedenk, kritiek zegt bijna altijd

meer over de criticaster dan over jou.

En bloggen hoeft niet op tijd. Want tijd is er altijd.

http://slimmerschrijven.nl/hoe-schrijf-je-kort-en-bondig/


En hoe nu
verder?

Ga naar SlimmerSchrijven.nl

http://slimmerschrijven.nl
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