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Professioneel schrijven
Zet je tekstcoach in!
Beleidsnotitie, memo, adviesrapport, gespreks
verslag, webtekst schrijven . . .
Het is vaak een hele klus om er een prettige leesbare
tekst van te maken.
Je hebt geen tijd om een hele cursus te volgen. Maak
daarom gebruik van de tekstcoach. Dat scheelt tijd
en geld én levert je in een mum van tijd een profes
sionele tekst op.

Wat doet de tekstcoach?
Je stuurt een tekst per e-mail naar de coach.
Je ontvangt, meestal binnen twee dagen,
professioneel commentaar op je tekst. In de tekst
staan aanwijzingenen tips. Als je dat wenst, belt de
tekstcoach je om de opmerkingen door te spreken.

“Het gaat er niet om wat jíj weet, maar wat de ander begrijpt.”
De tekstcoach . . .

Wat kost de tekstcoach?

. . . is een taalexpert, die je helpt met je tekst. Je
krijgt advies over je tekst. Zodat je zélf stukken
beter gaat schrijven.

Je koopt vooraf een strippenkaart voor 6 of 10 uur.
De strippenkaart is één jaar geldig.

. . . ontvangt je tekst via e-mail. Je krijgt per e-mail
advies op je tekst. Op een afgesproken tijdstip belt
de coach jou op om de tekst te bespreken.
Het resultaat:
- snel een tekst die aankomt bij de lezer,
- adviezen voor je volgende teksten.
Tekstcoach:

Een strippenkaart van 6 uur kost € 625,-,
één van 10 uur € 950,Gemiddeld heeft de tekstcoach een halfuur
nodigvoor een tekst van 2 A4’tjes.
Een gemiddeld gesprek duurt ook een halfuur.

Meer informatie?

x

Opmerking: Ten aanzien van: dat is een

Voorbeeld

Geïnteresseerd? Bel vrijblijvend met
Metris Groep (030) 2599334 of stuur een
e-mail naar tekstcoach@metrisgroep.nl

voorzetselgroep, die een tekst ambtelijk en
formeel maakt. Beter is: De auto hoeft niet
verrekend te worden; die behoort namelijk
tot het zakelijk vermogen.

Uit een brief van een belastingadviseur
[Ten aanzien van] de auto van de zaak welke

tot haar beschikking stond behoeft er geen
verrekening te worden gemaakt omdat deze
tot het zakelijke vermogen behoort.
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Specificatie

Metris Groep
Metris Groep is specialist in schriftelijke communicatie. De groep bestaat uit ervaren communicatietrainers en tekstschrijvers met een academische
graad in taalbeheersing of in de communicatie
wetenschap.
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