
 

Training 
Creatief schrijven voor 
communicatieprofessionals 

 
Je schrijft veel… heel veel. Korte nieuwsberichten, artikelen in het personeelsmagazine, 
uitnodigingen, informatieve teksten, interessante tweets. Je bent op zoek naar inspiratie. Om je 
vaardigheden uit te breiden, eens iets nieuws uit te proberen. Of om nu eindelijk eens te weten 
waar jouw schrijfkwaliteit ligt. 

 
Deze driedaagse schrijftraining is de leukste die er is. Nou ja, dat is onze eigen, bescheiden 
mening. We leggen de loep op iedere tekst die je schrijft. Welke mogelijkheden zie je? Welke 
schrijftechniek past daarbij? Hoe kom je écht verder als je schrijft? 

 
Creatief schrijven kun je leren 
Veel communicatieprofessionals denken dat ze niet creatief kunnen schrijven. Dat is onzin. Probeer 
ze maar eens uit: er zijn tientallen manieren om je tekst creatief te beginnen. Je ontdekt vanzelf 
welke manier het beste bij je past. 

 
Deze training maken we op maat voor jou en de andere deelnemers. Al je schrijfvragen zijn 
welkom. Je leert in ieder geval: 
 

• welke tekstdoelen en schrijfstrategieën er zijn; 
• hoe je een insteek voor je verhaal kiest en hoe je hiermee varieert; 
• wat focus met een tekst doet; 
• welke schrijftechnieken je allemaal kunt inzetten; 
• hoe je je tekst laat aansluiten bij het taalniveau van de lezer; 
• hoe je een aantrekkelijke structuur neerzet; 
• Hoe je nudging-principes ook bij het schrijven kunt gebruiken. 

 
Oefenen, oefenen, oefenen 
Deze schrijftraining geeft je een rugzak vol ideeën. Je oefent veel, met je eigen teksten en die van 
andere deelnemers in de groep. Het samen brainstormen over een tekst, elkaar feedback geven 
voegt veel toe aan de training. 

 
Je levert vooraf je leerdoelen en 5 eigen teksten bij de trainer aan. Daarmee maken wij de training 
volledig op maat. Zo wordt het een feest van herkenning. Je ontvangt alle teksten en een 
samenvatting van de training. Handig om na te lezen! 

 
Resultaat: je bent creatiever dan je dacht! 
Na de training kijk je op een nieuwe manier naar teksten. Je denkt kritisch na over je onderwerp 
en de insteek van je verhaal. Zelfs een saai onderwerp kun jij op een interessante manier 
overbrengen. Je hebt zo veel ideeën, je kunt direct aan de slag. 



Competenties 
In deze training werk je aan de volgende (TMA) competenties: 

• Schriftelijke vaardigheid: je schrijft artikelen die aanspreken en prettig lezen. 
• Creativiteit: je schrijft originele teksten die elke lezer aanspreekt. 
• Klantgerichtheid: Je ziet kansen en mogelijkheden om klantgroepen te informeren over 

jouw eigen dienstverlening. 
• Ondernemerschap: ziet kansen om klanten te interesseren voor nieuwe producten en 

diensten en je kunt daar in je teksten op aanhaken. 
 

Wij gebruiken de competentietaal van TMA (TalentMotivatieAnalyse). 
Meer weten over onze TMA-methodiek? Ga naar onze website. 

 

Voor wie? 
Ben jij een professional die veel schrijft? En kun je daarbij wel wat inspiratie en schrijftechniek 
gebruiken? Twijfel je soms of je wel creatief genoeg bent? Dan is deze schrijftraining écht iets voor 
jou. 

 
Goed om te weten 

• Het programma omvat drie trainingsdagen met tussentijdse schrijfopdrachten. 
• Iedere trainingsdag is van 10.00 tot 16.00 uur (inclusief lunch). 
• Locatie: Zeist of Amersfoort. 
• Maximaal aantal deelnemers: 12. 
• Na deze training ontvang je een Van der Hilst Certificaat van Deelname. 
• Data, kosten en direct aanmelden via onze website: www.hilst.nl. 
• Meer informatie: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl. 

 
Meer opties 
Deze training als een maatwerk in-company voor jouw organisatie? Of een individuele coaching op 
het thema van deze training? Dat kan! Neem voor een vrijblijvend advies/offerte contact op met 
ons via: 033 450 50 00 of info@hilst.nl. 

 
Deze training maakt deel uit van een reeks programma’s op het gebied van Effectieve 
Bedrijfscommunicatie. Ga voor het complete overzicht van dit aanbod naar onze website. 
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