
 

Aantrekkelijke webartikelen 
schrijven in minder dan 1 uur 

 

Waarom artikelen schrijven? 
Artikelen schrijven is een manier om aan de wereld kenbaar te maken dat je veel van een bepaald onderwerp weet. 
Schrijvers worden gezien als experts. Misschien zie je de noodzaak van artikelen schrijven wel in, maar als je 
nog nooit een artikel hebt geschreven, lijkt het vaak een enorme klus. En niet zo’n makkelijke ook.  
 
Toch hoeft het schrijven van een artikel niet veel tijd te kosten. Veel van de informatie in jouw hoofd deel je al 
mondeling met je klanten. Je weet vaak wel welke onderwerpen geschikt zijn, maar om van een idee naar een 
artikel te komen, is andere kost. Je weet niet hoe je het moet aanpakken, hoe je een tekst moet opbouwen, hoe je 
je lezer prikkelt. Je hebt zoveel vragen dat het je verlamt om met schrijven te beginnen. 
 
Nu kun je artikelen publiceren in het NRC Handelsblad of in een vaktijdschrift, maar er zijn veel meer plaatsen 
waarop je je ideeën met de wereld kunt delen. In een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Of op het internet, in een weblog, of 
gewoon als informatieve pdf op je website. Zo word je eenvoudig zichtbaar voor je potentiële klanten.  
 

Wat ga je leren in de training? 
In de training leer je welke koppen je lezer prikkelen. Ook krijg je antwoord op de vraag hoe je een snel een opzet 
van een artikel maakt. En hoe je je gedachten op papier zet. Ook besteden we aandacht aan 
argumentatiestructuur, stijl en toon. Een tipje van de journalistieke sluier voor niet-journalisten dus.  
 

Wat zeggen anderen over de training? 
In de afgelopen dertien jaar heb ik al veel mensen mogen begeleiden bij het schrijven van aantrekkelijke teksten. 
“Schrijven als zelfstandige dienstverlener/ondernemer is een must, maar ik vond het aanvankelijk een moeizaam en 
langdurig proces. Suzanne heeft me geleerd hoe het schrijfproces bij mij werkt, wat ik kan doen om een artikel 
boeiend, wervend en rakend te maken. En vooral; hoe ik sneller kan schrijven. In plaats van te ervaren wat er 
allemaal niet mag met schrijven, voel ik nu ook wat er allemaal mogelijk is. Suzanne is een echte professional en 
een prettige persoonlijkheid. Ze brengt je echt op een ander 'niveau'.” (Lianne Ebbinkhuijsen, spreekcoach) 
 
“Voordat ik een training volgde bij Suzanne Meijles had ik grote moeite met het schrijven van artikelen. Ik zag er 
enorm tegenop en als het al lukte om eraan te beginnen vond ik het lastig om een goed en helder verhaal te maken 
van mijn overvloed aan ideeën. Na haar workshop schrijf ik vele malen sneller. Op mijn artikelen krijg ik talrijke 
positieve reacties. Een goede investering dus die veel tijd bespaart en zorgt dat ik mijn expertise nog beter voor het 
voetlicht kan brengen. Suzanne is een vakvrouw die met aanstekelijk enthousiasme trainingen van hoog niveau 
geeft. Een aanrader voor iedereen die regelmatig professioneel wil of moet schrijven.” (Else Kramer, fotograaf) 
 
 



 

 
 
Voor wie? 
De driedaagse training Aantrekkelijke webartikelen schrijven in minder dan 1 uur is ontwikkeld voor zelfstandige 
dienstverlenende ondernemers die inhoudelijk veel kennis bezitten. Ben je geen zelfstandige, maar wil je wel 
graag meedoen? Bel me dan even, dan overleggen we of je misschien toch kunt aansluiten. 
 

Onderwerpen 
In de training leer je: 
• goede onderwerpen en titels te bedenken voor je artikelen; 
• hoe je een artikel binnen 1 uur schrijft; 
• hoe je een blog en een e-zine opzet 
• waar en hoe je je webartikelen kunt plaatsen 
• met welke onderwerpen je lezers boeit en bindt 
 
Tijdens de training schrijf je in ieder geval drie artikelen. Daarop krijg je ook nog gratis e-mailcoaching. Dit 
betekent dat ik je per e-mail adviezen die specifiek zijn toegespitst op jouw artikel. Ook heb je een schrijf-
buddy, een medecursist met wie je artikelen uitwisselt tussen de trainingsdagen.  
 

Data training 2011 
dinsdag 12 april, 3 mei, 31 mei 
dinsdag 11, 25 oktober en 22 november 
 
Kosten EUR 899,00, exclusief 19% btw 
Gratis e-mailcoaching op 3 artikelen, gedurende de trainingsperiode 
Locatie Good Place 2 Work, Rotterdam, goed te bereiken met OV en auto (gratis parkeren!) 
 

Nog vragen? 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Aarzel dan niet me te bellen (06-24523806) of te mailen 
(s.meijles@protaal.nl). Ik sta je graag te woord!  
 
 

Aanmelden 
Wil je leren hoe je snel (web)artikelen schrijft? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar 
s.meijles@protaal.nl. Je ontvangt dan een bevestiging en een factuur. Je aanmelding is definitief nadat je het 
factuurbedrag hebt overgemaakt.  
 
Een week voor de training start, ontvang je een digitaal intakeformulier en een voorbereidingsopdracht. Ook 
kun je aangeven welke specifieke vragen je hebt. Op die manier stel ik een maatwerktraining samen waarin 
ook jouw vragen worden beantwoord. 
 
Suzanne Meijles 
 
ProTaal 
leert je hoe je zélf overtuigende teksten schrijft waarmee je meer klanten aantrekt 
 
010 - 465 77 75 
06 – 245 238 06 
 
www.protaal.nl  


