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Teksten en presentaties trefzeker aanpakken 

met Opgeruimd denken en schrijven op open inschrijving 

Het produceren van teksten is voor veel organisaties en hun medewerkers een lastige en 

steeds terugkerende opgave. Het kost onevenredig veel tijd en energie maar levert zelden 

een toegankelijke, overtuigende boodschap op. Met de training Opgeruimd denken en 

schrijven leren deelnemers een effectieve aanpak voor deze problemen: het boxplan. Dat 

maakt de inhoud helder vóórdat men begint te schrijven. Het resultaat: een vlot schrijf-

proces en aanzienlijk kortere, transparante teksten. 

Schrijvers en lezers ervaren direct de voordelen 
• Betere teksten en presentaties in minder tijd, met minder frustratie, zonder writer’s block 

• Toegankelijke, overtuigende teksten: de lezer pakt de kern van de boodschap direct 

• Efficiënt revisieproces van teksten: geen tussenversies die eindeloos heen en weer gaan 

• Effectieve aanpak om in teamverband op beheersbare wijze teksten te produceren 

• Een structurele basisvaardigheid die toepasbaar is op alle soorten teksten en presentaties 

Intensieve 2-daagse met coaching op eigen teksten 
De training op open inschrijving ziet er als volgt uit: 

Dag 1 van 09.30 – 17.30: overdracht boxplanmethode in afwisselend programma. 

Dag 1 van 19.30 – 21.00: start verankering via groepsgewijze toepassing van het boxplan op 

een eigen document van een deelnemer 

Dag 2 van 09.00 – 17.00 uur: vervolg verankering met teksten overige deelnemers. 

Aantal deelnemers per verankeringsgroep: maximaal 6 

Kosten: € 1.195 (werkgever betaalt); ZZP’ers: 33% korting, particulieren: 50% korting 

Diverse organisaties plukken reeds de vruchten van de training 
Enkele klanten waar Opgeruimd denken en schrijven met enthousiasme is ontvangen: 

• Wageningen Business School 

• Sogeti, Nieuwegein 

• Nederlands Forensisch Instituut 

• Rijkswaterstaat Data-ICT Dienst, Delft 

• Syntens, Nieuwegein 

• Gemeentes Zaanstad en Alkmaar

Neem nu contact op voor meer informatie 
De trainers achter Your Point hebben elk ten minste 15 jaar ervaring als tekstschrijver. Meer 

over Your Point en de training Opgeruimd denken en schrijven vindt u op www.yourpoint.nl. 

Voor direct contact mailt u info@yourpoint.nl of belt u 072 512 8334. 


