
 
Zo werkt een schrijftraining  
van Tekstbureau STREEP 
 
Hieronder lees je hoe ik mijn training op maat maak voor jouw 
organisatie, en hoe zo’n training in z’n werk gaat. 
 
 

Wat willen jullie leren? 
Allereerst kom ik graag bij jullie langs voor een kennismaking. Dan bespreken we wat jullie zoal 
schrijven en wat jullie graag willen leren. Daarbij vraag ik ook naar de teksten die jullie op dagelijkse 
basis schrijven. Daar baseer ik de leerstof en de oefeningen op. Op basis van ons gesprek maak ik een 
globale opzet voor de training en een offerte. Gaan jullie daarmee akkoord? Dan gaan we van start! 
 
Wat kost een schrijftraining? 
De kosten van een op maat gemaakte schrijftraining zijn € 2.495,- (ex 21% btw) voor een in-company 
training voor 10 deelnemers, verdeeld over 2 sessies van 4 uur. Dit bedrag is inclusief reistijd, 
reiskosten, voorbespreking en voorbereiding, persoonlijke feedback, samenvatting en checklist. 
 
Waar vindt de training plaats? 
De training vindt bij jullie in huis plaats, in een vergaderzaal met een flipover en voldoende zit- en 
schrijfruimte voor alle deelnemers. Liever training op een externe locatie? Dat kan natuurlijk ook. 
Laten we samen de mogelijkheden daarvoor bespreken.  
 
Hoe ziet de schrijftraining eruit? 

• Een training bestaat uit 2 sessies van 4 uur.  

• Tussen die twee sessies zit een periode van 1 of 2 weken. In die periode kunnen de deelnemers 
in de praktijk brengen wat ze geleerd hebben. Dat versterkt het leereffect. 

• De maximale groepsgrootte is 10 deelnemers. Zo kan ik iedereen voldoende aandacht geven. Is 
de totale groep die getraind moet worden, groter dan 10? Dan maken we daar een aantal 
kleinere groepen van. 

• Ik maak de training compleet op maat voor jullie organisatie. Dat betekent dat jullie ook echt 
leren wat jullie willen leren. Daarnaast baseer ik alle oefeningen en leerstof op materiaal uit 
jullie eigen dagelijkse werkpraktijk.  

• De training bestaat uit verschillende onderdelen: theorie, oefeningen en discussie. Ik zorg voor 
voldoende afwisseling tussen verschillende werkvormen. 

• Na de eerste sessie krijgen de deelnemers een opdracht, die ze voor de tweede sessie kunnen 
maken. Zo brengen ze de leerstof meteen in de praktijk. 

• Elke deelnemer krijgt persoonlijke feedback op zijn of haar individuele teksten. Dat gebeurt niet 
alleen tijdens de training, maar ook via e-mail – na afloop van de eerste en de tweede sessie. 

 
Na afloop van de training… 

• krijgen alle deelnemers een checklist en/of samenvatting van de leerstof  

• ben ik nog een maand beschikbaar voor feedback op teksten van deelnemers 

• weten alle deelnemers hoe ze klantgericht, eigentijds en helder kunnen schrijven in hun werk! 
 

Meer weten? Bel me op 06 – 41 46 13 96 of stuur me een mailtje via marese@tekstbureaustreep.nl. 


