
De zin “Goed schrijven is gelezen worden”,  

is geïnspireerd door Multatuli’s “Ik wil gelezen 

worden!” aan het slot van zijn ‘Max Havelaar’. 

Hij laat Sjaalman de pen neerleggen en pakt die 

zelf op. Sjaalman was slechts een vormelement. 

Een vormelement dat subliem heeft gewerkt: 

Multatuli’s boodschap, zijn inhoud, komt 

uiteindelijk des te krachtiger tot zijn recht. 
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Breemhaar Tekst 

Breemhaar Tekst, bureau voor tekst en redactie,  

is eigendom van Aly Breemhaar, neerlandica.  

Het bureau heeft inmiddels ruim elf jaar ervaring 

met het schrijven van diverse tekstsoorten.  

Van interview tot jaarverslag, van website tot  

publieksversies van onderzoeksrapporten. 

Breemhaar Tekst heeft vele uitgaven over 

het onderwijs geredigeerd. 

Breemhaar Tekst is lid van de beroepsvereniging 

voor tekstschrijvers Tekstnet.  

Meer informatie of belangstelling? 

Kijk op www.breemhaartekst.nl of bel  

voor een vrijblijvend oriënterend gesprek:

06 - 1 222 7 333.



Aanpak 

Schrijfbegeleiding vindt individueel plaats. 

Tijdens een eerste (gratis) oriënterend 

gesprek schetst u aan de hand van enkele 

standaardvragen, in grote lijnen de schrijfklus 

waar u voor staat. We bepalen vervolgens de 

mate van begeleiding voor specifiek deze klus. 

Meer of minder intensief, op afstand of juist 

niet. En we kijken naar de doorlooptijd. U 

ontvangt een offerte en na akkoord gaan 

we aan de slag. 

Uw voordeel: 

besparing op redactie achteraf

Voor het laatste redactiestadium is in het totale 

schrijf- en productieproces meestal maar beperkte 

tijd ingeruimd. Soms kunnen zaken in dat stadium 

niet meer bijgesteld worden. Door die zaken 

in een vroeg stadium aan te pakken, kan de 

eindredactie effectiever zijn. 

Schrijfbegeleiding door Breemhaar Tekst, 

want: goed schrijven is gelezen worden.

Schrijfbegeleiding door Breemhaar Tekst 

Breemhaar Tekst, bureau voor tekst en redactie, 

helpt schrijvers de outline vast te stellen en  

te bewaken. We kijken mee naar de eerste 

conceptteksten. Eventueel kunnen we die zelfs 

schrijven op basis van voldoende inhoudelijke 

input. Breemhaar Tekst houdt in alle gevallen 

de toegankelijkheid van de informatie voor ogen,  

als een soort intermediair tussen de schrijver  

en de lezer.  

Want zeg nou zelf, een schrijver schrijft toch 

om gelezen te worden? 

Voor wie? 

Schrijfbegeleiding is bedoeld voor beleids-

medewerkers, managers, projectleiders en 

anderen die regelmatig stukken moeten 

schrijven zoals beleidsnotities, rapporten, 

artikelen of een serie boekjes. Ook is 

schrijfbegeleiding bedoeld voor mensen 

die vanwege hun inhoudelijke deskundig-

heid gevraagd worden om een stuk te 

schrijven, maar met het schrijven zelf 

weinig ervaring hebben. 

Goed schrijven is 
gelezen worden
Misschien heeft u het ook wel eens ervaren:  

het schrijven van een nota, rapport of 

handreiking kost u meer tijd dan u dacht. 

De inhoud is niet het probleem, maar wel  

hoe u die helder en goed gestructureerd 

weergeeft.

Een goede opzet of outline kan helpen voor-

komen dat u vastloopt in het schrijfproces en  

dat de inhoud met u op de loop gaat. Een  

goede opzet geeft antwoorden op vragen als: 

wat wilt u vertellen, hoe gedetailleerd en in  

welke volgorde? Wat wilt u bereiken en vooral: 

wie is uw doelgroep? Begin een schrijfklus  

daarom met deze vragen. De antwoorden  

bieden houvast, in elke fase van het schrijf- 

proces opnieuw. 


