
Nancy Moorman, september 2019



Iedere onderneming vertelt graag dat zij de beste keuze voor de klant is.  
Nancy Moorman, alias The Content Bitch, vormt geen uitzondering op deze regel.

Maar wie gelooft dat nou? Het is altijd geloofwaardiger als anderen u aanbevelen,  
de zogenaamde ‘social proof ’. Daarnaast is het wel altijd prettig om even te mogen  
snuffelen tussen het aanbod; in dit geval tussen bestaande voorbeelden. 

Enkele referenties
 
“… Ik bleef echt even ademloos hangen en doorklikken. …”

“Wat een leuk stuk geworden zo zeg! Knap dat je het zo hebt weten samen te vatten!”
 
“…zet echt de ‘puntjes op de i’. Een schakel tussen je bedrijf en je klanten.”

Meer referenties vindt u naast de bijbehorende voorbeelden.

Ach vooruit, omdat ik er best trots op ben nog twee:

“… Nancy hielp me uitstekend om de kern ook ‘kernachtig’ en eenvoudig in webteksten te vangen. …”

“… Nancy kan zich goed inleven in haar klant waardoor ze in de juiste toon schrijft. …” 
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Klantvraag
“We moeten een mailing versturen aan 
bestaande relaties waarvan we het grootste 
deel persoonlijk kennen en sowieso is er met 
iedereen mailcontact geweest. Via de mailing 
willen we hen informeren over de lancering 
van ons magazine en hen meer betrokken 
maken bij het platform.”

Copy mailing LEUK!070
April 2017_Copy en vorm mailing ter introductie lokaal (gedrukt) magazine

Het is lente en dé lente van LEUK!070
Eindelijk is het zover! LEUK!070 gaat naar de pers!

Stel je eens voor: 
Het is prachtig weer en volop lente. De stad zindert 
door de zomer die nadert. Je zit heerlijk ontspannen 
onderuit gezakt ergens op één van die fantastische 
plekjes in 070. Waarschijnlijk met een goede kop 
koffie. Even niet die telefoon, wel een lekker formaat 
magazine met allerlei leuke korte verhalen.

Een inspirerend magazine waarin je leest over leuke 
plekken, hippe zaken en de bijzondere dingen die er 
te doen zijn in 070. De zon streelt je gezicht, je sluit 
je ogen en neemt de energie in je op. Je trekt je 
plan, rekent af en gaat op pad.

Wij van LEUK!070 gaan ervoor! … en jij?

Wat gaat er gebeuren?
Vanaf mei/juni ligt het leukste en inspirerendste 
magazine van 070 – de LEUK!070 – ‘gratis’ voor je 
klaar bij onze partners. Je voelt ons online magazine 
dan eindelijk letterlijk in jouw handen.

Wist je dat de oplage van LEUK!070 tussen de 10.000 
en 15.000 wordt… en dat dat véél meer is dan 
het best verkopende Nederlandse tijdschrift – de 
Linda! – in deze regio?

Wat komt erin?
Wedden dat jij er straks een paar favoriete plekjes 
bij hebt? Er is hier in 070 in ieder geval genoeg te 
beleven en te delen. En dat gaan wij dus ook doen!

De LEUK!ste hotspots
In de LEUK!070 vind je straks het leukste uit de 
regio; winkels, eten, (zomer)markten, terrassen en 
eettentjes en natuurlijk de strandtenten. Met de 
LEUK!070 ga je geen hotspot missen.

Inspiratie
Er is ruimte voor kunst, kunstenaars en mensen die 
leuke dingen maken en doen, voor sport en ontspan-
ning. We nemen je mee naar de festivals, het strand 
en de parken, we gaan er picknicken en barbe-
cueën… en nog veel en veel meer.
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UIT!gids
Achterin vind je de uitgids met ruim aandacht voor 
muziek, theater, kunst en de coolste events. Want hé, 
waarom hebben andere steden wel een uitgaansblad 
en wij niet?

Kortingscoupons
Voorin komen twee kortingscoupons die je in kunt 
wisselen bij een groot deel van onze partners.

Voorbeeld
Nieuwsgierig naar wat je straks in je handen hebt? 
Online staat een preview voor je klaar. [Naar de pdf.]

Nieuwe website met nieuwe mogelijkheden
Om onze nieuwe fase in te luiden, hebben we 
straks ook een geheel vernieuwde website. Zo gaan 
de columns verhuizen in het menu en maken we 
ruimte voor onze partners. Hiermee creëren we een 
belangrijke complementaire link met het magazine.

Nieuwe rubrieken
•  Dé LEUK!ste SHOPS van 070!  

[naar voorbeeld* en zakelijke presentatie]

•  Dé LEUK!ste TENTjes van 070! (horeca)  
[naar voorbeeld* en zakelijke presentatie]

•  Dé LEUK!ste EVENTS van 070!   
[naar voorbeeld* en zakelijke presentatie]

•  Dé LEUK!ste THINGS-TO-DO van 070! 
[dit voorbeeld wordt binnenkort ook online gezet]

• Dé LEUK!ste UITjes van 070!
  [niet geheel nieuw, maar voor de volledigheid naar voorbeeld*]

Deze nieuwe rubrieken delen we natuurlijk ook weer 
op social media.

*De voorbeelden zijn gemaakt om je alvast een indruk te geven van wat 

komen gaat op de nieuwe site. Straks tonen we deze zaken op diverse 

handige manieren, maar met dezelfde look & feel. Dit op zo’n manier dat 

iedereen snel de juiste inspiratie vindt.

Voltooïng eerste fase LEUK!070-portal
Met het magazine is de LEUK!070-driespan 
 compleet. Het gedrukte magazine, de social-media-
kanalen en de (nieuwe) website vormen straks een 
enorm sterk lokaal hybride B2C-platform dat haar 
on- en offline-activiteiten complementair aan elkaar 
koppelt. Een uniek platform dat in de toekomst wordt 
uitgebreid met zeer interessante tools (zowel on- als 
offline) voor onze partners en natuurlijk allerlei leuke 
‘experiences’ voor onze volgers en de doelgroep.

Wist je dat we een tweede Facebookpagina hebben 
gekregen met maar liefst 17.000 ‘lokale’ volgers? 
Tadaaaa!!!

Wil jij ook meedoen?
We kunnen nog best wat support gebruiken. Voel 
jij je betrokken? Persoonlijk, als bedrijf, organisator, 
ondernemer of als ambachtsman, artiest, kunstenaar? 
Dan gaan we samen een geweldige portal creëren 
waarmee je niet alleen je bereik enorm vergroot, 
maar tevens bijdraagt aan een nóg leuker 070!

Medemaker worden?
Wat betreft de content werken we nog steeds met 
vrijwilligers, en da’s maar goed ook. Het valt ons op 
dat de mensen die voor LEUK!070 schrijven of op 
een andere wijze meedoen, het doen omdat ze het 
écht leuk vinden en dat ‘voelt’ de lezer.
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Wil jij ook je creatieve ei bij ons kwijt? Kijk dan eens 
op de website.

Ben jij kunstenaar?
In iedere editie van het gedrukte magazine bieden 
wij een kunstenaar en een persoon die met ‘toe-
gepaste kunst’ objecten maakt – arts & crafts – 
het podium. Zij worden gekozen uit drie van elk: 
drie ‘arts’ en drie ‘crafts’. Dit gebeurt met polls op 
de website en de nodige tamtam op social media. 
 Hierdoor krijgen online alle zes de artiesten ook  
al flink wat exposure.

Aanmelden kan al: kunst@leuk070.nl

LEUK!070-platform inzetten voor jouw 
promotie?
Ben jij ondernemer en werk je B2C? Dan kunnen we 
jou op ons platform helpen om een groter publiek 
te bereiken. Om alle lokale ondernemers ‘dezelfde’ 
kans te geven om zich aan een groter lokaal publiek 
te tonen, hebben we de prijzen zo laag mogelijk 
ingezet. De goedkoopste optie is € 25,–!!! …  
ik bedoel maar. 

Wil jij weten wat LEUK!070 voor jou op één van  
de pijlers of op het gehele platform kan betekenen?  
Bel ons dan gewoon op [nummer invullen].

Oppik-spot worden?
Wil jij dat straks het magazine in jouw zaak of  
op jouw event wordt opgepikt, waardoor je weer 
nieuwe klanten kunt maken? Dan kan dat sowieso  
als je ons inzet voor je promotie, maar zonder kan 
het soms ook.

Dien een verzoek in via promotie@leuk070.nl, dan 
kijken wij of jouw locatie ook in aanmerking komt.

Nieuwsbrief vol met lokale tips en leuke 
acties
In de volgende fase start LEUK!070 met nieuws-
brieven voor onze lezers en volgers. Daarin natuurlijk 
‘inspiratie’, maar ook leuke aanbiedingen en acties 
van onze partners. 

Als je die wilt ontvangen, hoef je niets te doen, 
we hebben jou in deze lijst. (Afmelden kan natuurlijk 
altijd.)

Voor onze partners is dit een nieuw podium om 
lokaal meer potentiële klanten te bereiken. Nieuws-
brieven krijgen immers nog steeds meer gerichte 
aandacht dan social media. En volgens trendwatchers 
zal deze aandacht in de toekomst alleen maar toe-
nemen.

Wil je deze nieuwsbrief inzetten voor jouw acties? 
Bel ons dan voor overleg.

Veel leesplezier, een mooie lente en  
met leuke groet,

[Namen redactie en volledige adres]
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Copy presentatie LEUK!070
Maart 2017_Copy en vorm digitale presentatie ter bevordering sales lokaal (gedrukt) magazine

Klantvraag
“Om de sales te ondersteunen hebben we 
een goede presentatie nodig en een tekst die 
bij ondernemers aannames pareert, angsten 
wegneemt en enthousiasmeert om partner 
van ons promotieplatform te worden. De tekst 
op de tweede pagina moet de ondernemers-
geest van de lezer in het hart raken.”

Meer wereldwijde volgers? Of liever meer bezoekers?

Ondernemers zijn dag en nacht bezig met hun bedrijf 
en de promotie ervan. Ook hun mede werkers en 
partners werken vaak keihard mee. Iedereen wil 
immers het bestaansrecht vergroten. Hiervoor is 
meer omzet nodig van meer klanten… en het liefst 
van meer ‘vaste’ klanten.

Stel nou dat er een portal is naar die lokale con-
sumenten die jou nog niet in de gaten hebben. 
Een multichannel platform met een groot en 
groeiend bereik dat al haar middelen inzet om meer 
traffic te genereren voor haar partners. Een kanaal 
dat mensen inspireert en aanmoedigt om naar jouw 
zaak te komen en die jou niet als adverteerder wil, 
maar als partner.

En stel nou dat zo’n complementair promotie kanaal 
ook nog eens hele leuke betaalbare prijzen hanteert.

Dan komt LEUK!070 om de hoek kijken.

LEUK!070 faciliteert met haar nieuwe – maar ook 
unieke – hybride B2C (business to consumer) plat-
form lokale zichtbaarheid en biedt toegang tot meer 
potentiële lokale klanten dan welk kanaal dan ook. 
Het platform is dan ook zo uniek, dat het met niets 
bestaands te ver gelijken is. Zeker als straks ook de 
volgende fases zijn uitgerold.
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Klantvraag
“Er moet een folder komen om ons magazine 
te introduceren en de sales te ondersteunen. 
De folder wordt verspreid onder winkeliers, 
horeca-uitbaters en andere lokale bedrijven 
die direct aan de consument leveren.”

Noot
Naast de content werd het aanbod met 
 bijbehorende prijzen getoond.

Copy folder LEUK!070
Februari 2017_Copy en vorm folder ter bevordering sales lokaal print-magazine

Als ondernemer ben je dag en nacht bezig met je 
bedrijf en de promotie ervan.  
LEUK!070 biedt jou een complementair promotie-
kanaal om je bereik te drie-/viervoudigen. 

Met ons magazine en het B2C-platform bieden we 
jou, tegen leuke betaalbare prijzen, toegang tot meer 
potentiële klanten in de regio dan welk kanaal dan 
ook.

Betaalbare prijzen – hoe kan dat nou?
Het antwoord is simpel. Korte lijnen versus  overhead. 
Weg met oude businessmodellen en over bodige 
opschmuck. Alleen dat bieden wat nodig is met 
de mensen die nodig zijn. Uiteindelijk betaal jij als 
adverteerder voor alle extra’s.

LEUK!070 blijft bij de basis, we houden vast aan onze 
kern en onze missie. Alleen zo zijn wij in staat een 
inspirerend magazine en platform met zeer scherpe 
advertentietarieven te maken en te onderhouden. 
What you see is what you get. Simpel.

De voorbeelden en prijzen in deze folder
In deze folder vind je een korte uitleg en ‘zeer’ sum-
miere weergave van de basisprijzen voor 2017. We 
werken met diverse bundels en daarbij  behorende 
kortingen. Deze bundels kunnen we niet allemaal in 

deze folder weergeven. Je zou erin omkomen. Hier-
door kan de werkelijke prijs wel véél lager uitkomen 
dan hier genoemde basisprijs. Zie het als een uit-
gangspunt. 

Informeer bij interesse dus altijd even naar wat het je 
echt zou gaan kosten.

Waar staat LEUK!070 voor?
LEUK!070 staat voor de leukste plekjes en  acti viteiten 
in 070. Voor de pure winkels, eerlijk eten, de leuke 
markten en festivals. De koffiespots, eetcafés en voor 
de strandtenten. Voor de  theaters, podia, muzi-
kanten en de parken. Voor de kunstenaars en de 
ambachtsmensen… en vast voor nog veel en veel 
meer. LEUK!070 staat voor alles dat leuk is buiten je 
werktijd, maar ook voor de adverteerders, bewoners 
en bezoekers van 070.

Maar een gedrukt magazine?
We leven in een tijdperk van informatie-overload. 
Het web slibt letterlijk dicht en de (reclame)bood-
schappen vliegen je daar om je oren. Juist nu is hét 
moment de doelgroep offline aan te spreken, ook zij 
zijn weer op zoek naar pure zaken.
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Doelgroep
• Inwoners van de regio;
• vrouwen en mannen tussen 25–45 jaar;
•  down-to-earth en met een nieuwsgierige  

en ondernemende instelling. 

De secundaire doelgroep is ruimer, denk naast  
ouder en jonger, ook aan  bezoekers van de regio.

Oplage en verkrijgbaarheid gedrukt 
magazine
• 10.000 á 15.000 stuks; 
•  tweemaandelijks (6 x per jaar) en later  

maandelijks;
•  het magazine is gratis verkrijgbaar bij adver-

teerders en diverse hotspots in Den Haag, 
 Voorburg-Leidschendam, Rijswijk en Scheveningen.

De oplage van LEUK!070 overschrijdt hiermee in 
deze regio die van:
•  Elle (circa 3.300), Glamour (circa 3.900) en  

Men’s Health (circa 1.900) bij elkaar opgeteld  
(circa 9.100);

• Happinez (circa 8.000);
•  en het meest succesvolle magazine van dit moment: 

Linda (circa 9.000).
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Copy folder Equites Consultancy
Mei 2012_Copy en vormgeving folder nieuwe dienst

Klantvraag
Ger Mies, eigenaar Equites Consultancy:
“Wij hebben een nieuwe dienst en om de 
sales hiervan te ondersteuren een folder 
nodig. De folder geven we in de regel per-
soonlijk aan onze relaties. Wil jij de tekst en 
de vormgeving verzorgen?”

Financieel overzicht houden is geen aangeboren talent
Uw relaties zijn uw zorg waard
[Binnenzijde]

De financiële situatie van Nederland raakt meer 
en meer inwoners. De één weet zich prima te 
redden en de ander worstelt zich steeds dieper 
in de  problemen en komt er zonder begeleiding niet 
meer uit.

Een probleem van deze tijd
De afgelopen jaren is er veel veranderd. Naast 
dat veel mensen hun baan kwijtraken, stijgen 
verzekerings premies. Koopwoningen dalen in waarde 
en lijken onverkoopbaar, terwijl de hypotheek rente 
stijgt. Daarnaast veranderen overheidsregels en staan 
kredietverstrekkers klaar om de schulden nog hoger 
op te laten lopen. Om dán je hoofd boven water te 
houden, is er naast daadkracht ook financieel inzicht 
nodig.

Wanneer schakelt wie hulp in?
Een uitzichtloze financiële situatie kan dus iedereen 
overkomen en het is eerder wet dan regel om daar 
niet mee te koop te lopen. De gedupeerde  probeert 
zich eerst zelf te redden, graaft zich vaak nog dieper 
in en speelt mooi weer naar de buitenwereld. 

Gezondheidsproblemen, relationele problemen én 
problemen op het werk zijn bijna onontkoombaar. De 
vraag is echter: hoe lang moet het duren voordat de 
omgeving actie onderneemt en hulp inroept?

Verantwoordelijkheid voor elkaar
Zelden roept iemand in financiële problemen voor 
zichzelf ‘tijdig’ hulp in. Het is dan aan de omgeving 
om deze mensen te helpen. Steeds vaker nemen 
werkgevers, (zorg}instellingen, organisaties en de 
naaste omgeving hun verantwoordelijkheid, en valt 
– u begrijpt – deze taak ook onder maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dit is niet eenvoudig en 
Equites Budgetcoaching staat u hierin actief bij.

Maak het bespreekbaar
Allereerst moeten uw medewerkers en alle andere 
personen gerelateerd aan uw  organisatie weten dat u 
openstaat om mensen met  finan ciële problemen 
duurzaam te helpen. Maak het  bespreek baar. Belang-
rijke schakels hierbij zijn bijvoorbeeld uw perso-
neels - en relatie managers. Equites Budget coaching 
kan u helpen, zowel met het vinden van deze schakels 
als met de uitleg van het probleem en de diverse 
oplossingen.
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Op welke signalen u kunt letten
Als een personeelslid regelmatig met een bezorgd 
gezicht dagdroomt of een bewoner van uw zorg-
instelling somber in zijn portemonnee kijkt, wilt 
u hem of haar niet direct een stempel opdrukken.

Maar hoe herken je dan wel die persoon die juist 
uw zorg en steun nodig heeft? Wellicht kunnen de 
volgende handvatten u op weg helpen.
• De persoon leent vaak van collega(’s) of omgeving.
• Stress en relatieproblemen.
• Ongelukken door dubbele banen.
• Bezoek van deurwaarders aan uw organisatie.
• Herhaaldelijke betalingsachterstand(en).
•  Verzoek om assistentie bij contact met deur-

waarders.

In geval van personeelslid:
• Uit eigen initiatief veel overwerken.
•  Verzoek om verruiming van secundaire arbeids-

voorwaarden.
•  Verzoek om uitbetaling van vakantie-uren en/of 

verlof opnemen om schulden te regelen.

Let wel: dit zijn slechts handvatten en ook hier 
    beves tigen uitzonderingen de regel. Oordeel niet 
te snel, maar wacht ook niet tot het te laat is.

Onderneem actief stappen
Nadat u een persoon heeft gesignaleerd waarvan 
u denkt dat hij of zij zich in een uitzichtloze finan-
ciële situatie bevindt, gaat u zo snel als mogelijk het 
gesprek aan. Ook bij twijfel, want als maatschappij 
kunnen we het ons niet permitteren om door onze 
persoonlijke twijfel mensen niet bij te staan. Tact is 

vereist en kijk dan ook goed wie het gesprek het 
beste kan voeren. Bent u dat of bijvoorbeeld een 
personeelsmanager?

Het gesprek aangaan
Tijdens het gesprek met de gedupeerde, bespreekt 
u uw bevindingen en of deze terecht zijn. Kijk of de 
persoon zelf ook het probleem herkent en openstaat 
voor begeleiding om zichzelf uit de situatie te leren 
redden én te houden. Wanneer de neuzen dezelfde 
kant op staan, schakelt u direct de professionele hulp 
van Equites Budgetcoaching in.

Professionele hulp van Equites
Nadat u Equites Budgetcoaching heeft ingeschakeld, 
treden we in overleg met u. Samen bespreken we 
uw bevindingen, lichten onze benaderingswijze toe 
en maken duidelijke afspraken. Met uw instemming 
neemt Equites Budgetcoaching het direct van u over 
en heeft u uw handen weer vrij voor uw dagelijkse 
bezigheden.

Equites kiest voor unieke benadering
Spoedig nadat u ons heeft ingescha keld, gaan wij 
in gesprek met de persoon en te werk volgens 
een vast stappenplan. Een bij de persoon passende 
begeleiding is hierbij essentieel. Iedere situatie staat 
op zich en eist een unieke benadering.

Eigen omgeving
De persoon wordt – als de situatie dit toelaat – 
bij voorkeur thuis begeleid. In deze vertrouwde 
omgeving leert de persoon zichzelf te redden.
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Vast stappenplan
Een gestructureerde werkwijze biedt bij financiële 
problemen snel en goed resultaat. Snelheid is vereist 
om niet nog verder in de problemen te geraken. 
Al tijdens de eerste kennismaking wordt gestart met 
het inzicht verschaffen in de situatie [1]. Aansluitend 
wordt gekeken naar inkomens verruimende mogelijk-
heden [2] en besparingsmogelijkheden [3]. Als 
laatste wordt er gekeken naar de mogelijkheden om 
reserves op te bouwen [4].

Indien gewenst worden over voortgangsrapportages 
aanvullende afspraken gemaakt.

Op weg naar zelfredzaamheid
Voor een effectieve oplossing wordt bij voorkeur de 
persoon tijdens het traject niets uit handen genomen. 
De begeleider van Equites Budgetcoaching leert de 
persoon die zaken aan die nodig zijn om zichzelf 
‘duurzaam’ te redden.

Uw relaties zijn uw zorg waard
Onder andere dankzij uw inzet, die van Equites 
 Budgetcoaching en de persoon zelf, hervindt hij of 
zij een deel van zijn of haar zelfrespect en krijgt 
weer lol in het leven.

 

[Achterzijde]

Over Equites
Equites Budgetcoaching met opdrachtgevers uit 
zowel de zakelijke als de particuliere sector in de 
regio Rotterdam-Den Haag, staat voor trefzekere 
oplossingen en verstandig doorzettingsvermogen. 
De  budgetcoaches van Equites zijn gecertifi ceerd 
en hebben een duidelijke gedragscode.

Maatwerk en tarieven
Omdat iedere opdrachtgever en situatie uniek zijn, 
levert Equites maatwerk. Bijvoorbeeld: incidenteel en 
periodiek maatwerk, alsook detacheringsmaatwerk. 
De tarieven zijn voor iedere situatie aanpasbaar.

Wat biedt Equites u nog meer?
Naast Equites Budgetcoaching, biedt Equites de 
 volgende diensten:
• Equites Legal
• Equites ICT
• Equites IVHRM
• Equites Coaching
• Equites Finance
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Copy mailing Veenman+
Mei 2011_Copy voor mailing stickeractie

Referentie
Edwin Veekens, directeur Veenman+  
(voorheen Veenman Drukkers):
“… She is a very reliable person with a good 
sense of humor and knows where she talks 
about. …”   
Naar volledige referentie.

Klantvraag
Edwin Veekens, directeur Veenman+  
(voorheen Veenman Drukkers):
“Onze vaste tekstschrijver maakt een lange 
vakantiereis, wil jij ons helpen met een 
 informatieve tekst voor een krant en met  
één voor een actie-mailing?”

Kom in actie voor behoud van de Nederlandse sticker

Geachte/Beste, …

Wat is er gebeurd?
Verveeld kijken we iedere ochtend om ons heen. 
Of het nou vanuit de auto, fietsend of lopend is. 
We missen iets. We weten eigenlijk niet dat we het 
missen, maar ‘iets’ is totaal mis. Heel geleidelijk is 
het verdwenen, ons afgenomen. Heel sneaky, toen we 
even niet opletten en er niets tegen konden doen. De 
sticker!… De sticker is weg!

Tijd voor actie, tijd voor jouw sticker
Veenman Drukkers laat dit niet koud en komt in 
actie tegen dit stickerloze bestaan. Want wat kreeg 
Nederland ervoor terug? Schone achterruiten, kille 
winkeldeuren en een beoorlijk saai straatbeeld. Onze 
koffers verloren zelfs hun geschiedenis en over het 
kale kantoormeubilair nog maar te zwijgen.

Met ‘Behoud de Nederlandse sticker!-actie’ roept 
Veenman Drukkers ook jou op je steentje bij te 
dragen. Laat dus nu jouw stickers drukken en geef 
Nederland weer geschiedenis.

Laat nu jouw stickers drukken
Voor € 40,– (exclusief btw) krijg jij de kans 550 stic-

kers met eigen ontwerp te laten drukken. Met deze 
stickers schrijf je geschiedenis en met hoe meer 
tamtam jij ze verspreidt, hoe meer tamtam het jou 
én de Nederlandse sticker oplevert. Dus kom ook in 
actie en ga direct aan de slag.

‘Samen’ schrijven we geschiedenis
Tamtam maak je niet alleen en dus helpen wij 
je daarbij. Vijftig stickers worden door Veenman 
 Drukkers voor jou verspreid, de andere 500 ver-
spreid je zelf. Daarnaast worden alle stickers op 
veenmandrukkers.nl geplaatst en ondersteunen we de 
actie ook op Facebook.

Rekenend op jouw steun voor de Nederlandse 
sticker, verwachten we binnen enkele dagen een 
fraai en origineel ontwerp van jou. Een ontwerp 
dat Nederland zal versieren, waarover gepraat gaat 
worden en waar ook jij de Nederlandse geschiedenis 
mee ingaat.

Met vriendelijke groet,

[…]

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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Spelregels voor ‘Behoud de Nederlandse 
sticker-actie’
Formaat:   altijd rechthoekig, maximaal A6 (dus 

ook kleinere formaten zijn mogelijk) 
en zonder stans- of slitvormen.

Materiaal: vinyl.
Design: deze keuze is geheel aan jou.
Kleurgebruik: is ook aan jou, maar er wordt een-

zijdig full colour gedrukt.
Aanleveren: drukklare pdf, hoge resolutie en full 

colour.
Kosten en oplage:  € 40,– (exclusief btw) voor 550 

stuks. Hiervan zijn er 500 voor jou en 
50 voor Veenman Drukkers.

Verspreiding en tamtam:  die doe jij zelf, doet 
Veenman Drukkers en doen we 
samen op veenmandrukkers.nl en op 
Facebook.

Uiterste inleverdatum/sluitdatum:  […]
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Webtekst
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Webtekst Living Motion
Juli 2012_Restyling huisstijl, nieuwe teksten en communicatieplan voor de relatiemarketing

Referentie
Alexander de Haan, eigenaar Living Motion:
“… Nancy wist ook steeds heel duidelijk te 
maken waar de kern van mijn boodschap  
zat en hielp me uitstekend om de kern ook 
‘kernachtig’ en eenvoudig in webteksten te 
vangen. …”   
Naar volledige referentie.

Klantvraag
Alexander de Haan, eigenaar Living Motion:
“Mijn huisstijl en website moeten opgefrist en 
de uitstraling professioneler. Daarnaast moeten 
er teksten komen voor op de website en ben 
ik op zoek naar een leuke actie naar mijn 
relaties.”

Noot
Op iedere pagina staat de call-to-action en 
het adres in de sidebar.

[Homepage]

Living Motion, doelgericht in beweging

In een uitdagende omgeving doelgericht samen-
werken in een project is erg motiverend, maar 
ondanks wil en inzet verlopen projecten niet altijd  
als gepland.

Afstemming van mensen, techniek en 
planning 
Projecten zijn technisch vaak complex. De mensen in 
die projecten – alleen of samenwerkend in teams – 
maken de projecten nog complexer. Een goede 
afstemming van mensen, techniek en planning in een 
project bepaalt het succes.

Grip op complexiteit 
Living Motion brengt projecten en projectteams 
in beweging. Plezier en motivatie worden door een 
gerichte analyse van de situatie teruggehaald en 
gekoppeld aan een combinatie van begeleiding, 
maattraining en (groeps)coaching. Uw team krijgt 
weer grip op de situatie… én op het resultaat!

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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[Subpage: Analyse]

Zonder analyse geen oplossing

Waarom loopt het project niet lekker? Waardoor 
lijkt de weg naar het einddoel steeds complexer? 
Hoe krijgt het team weer plezier en raakt het 
 gemotiveerd? Hoe krijgen we weer grip op de 
 complexiteit op weg naar het einddoel?

Plan van aanpak
Living Motion analyseert uw situatie, uw projecten en 
uw doelen. Ze maakt individuele en organisatorische 
projectdoelen expliciet en signaleert spanningen en 
tegenstrijdigheden. Gezamenlijk wordt een plan van 
aanpak ontworpen.

Tijd voor actie
Het resultaat is een concreet werkplan met duidelijke 
acties en meetbare doelen. Naast de begeleiding 
van deze acties verzorgt Living Motion waar nodig 
groepstrainingen [link] en groepscoachingssessies 
[link].
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[Subpage: Training]

Effectieve aanpak door doelgerichte trainingen

De kans van slagen van projecten is groter als uw 
medewerkers meer gerichte vaardigheden en kennis 
hebben… én zij hun ervaring onderling systematisch 
uitwisselen.

Na de analyse vormt gerichte en begeleide training 
veelal onderdeel van het plan van aanpak.

Trainingstypen
Living Motion traint mensen op onder andere  
de volgende gebieden:
•  Technische vaardigheden en sectorkennis [link]
•  Systemische benaderingen en methoden [link]
•  Creatieve vaardigheden [link]
•  Sociale vaardigheden [link]

Veel trainingen en opleidingen geven we zowel 
on-site als online.
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[Subpage: Coaching]

Coaching en het creëren van kansen

Vroeg of laat loopt menig project vast doordat teams 
niet werken op een manier die bij hen past. Dat is 
het moment voor het team om hun mogelijkheden te 
(her)ontdekken en te gebruiken.

Creëer kansen en laat mensen zich 
ontwikkelen 
Groepscoaching of individuele coaching is een manier 
voor teamleden om zichzelf te ontwikkelen. Living 
Motion behaalt goede resultaten door mee te doen 
met het team, gericht vragen te stellen, mee te 
denken en te praten.

Groepscoaching als onderdeel van het 
werkplan 
Bij Living Motion staat coaching niet op zichzelf, maar 
heeft vooral effect als onderdeel van een specifiek 
ontwikkel-, verander-, trainingstraject of -cursus. 
Groepscoaching of individuele coaching vormt vaak 
onderdeel van een plan van aanpak.
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[Subpage: Werkwijze]

Van analyse tot doelgerichte beweging

Een gerichte analyse van uw situatie leidt tot speci-
fiek en concreet maatwerk van Living Motion in elk 
project. Op basis van deze analyse wordt gezamenlijk 
een plan van aanpak ontworpen en gaan we direct 
met u en uw mensen aan de slag. Effectief op weg 
naar het te realiseren doel.

Analyse
Wat is de vraag en wat is het probleem dat daarachter 
zit? Iedere klant of opdrachtgever heeft een eigen 
vraag gebaseerd op de perceptie van een specifiek 
probleem. ‘Standaard’oplossingen hiervoor bestaan niet.

Living Motion spreekt en werkt met u, én met uw team. 
Samen maken we het probleem expliciet. We brengen 
de ervaring in van andere projecten, denken logisch 
met elkaar na en leren uiteindelijk in de praktijk.

U heeft een vraag naar een specifieke training? U 
wilt een specifieke cursus? Natuurlijk kan dat. Ook dan 
maken we eerst samen expliciet wat er achter die 
vraag zit. Zelden is het antwoord zo simpel dat een 
standaardcursus voldoet.

Plan van aanpak
Na de analyse ontwikkelen we gezamenlijk een plan 
van aanpak. Hierin beschrijven we niet alleen acties, 
maar ook wat uw organisatie inbrengt en wat Living 
Motion inbrengt.

Vanuit uw organisatie is dat in de regel de erva-
ring en expertise van de mensen in de dagelijkse 
praktijk, op alle niveaus. Vanuit Living Motion is dat 
vaak gerichte begeleiding bij specifieke trainings- en 
ontwikkelingstrajecten.

Een praktijkprobleem oplossen in uw organisatie en 
uw mensen opleiden, lopen vloeiend in elkaar over.

Aan de slag
Living Motion stelt een team samen van mensen met 
verschillende achtergronden en ervaringen om de 
opdracht goed uit te kunnen voeren. Doordat een in 
leeftijd, achtergrond en ervaring gevarieerde groep 
mensen beschikbaar is, kan qua grootte en onder-
werp nagenoeg elk project door ons worden uitge-
voerd.
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Voor onze teams kunnen we beschikken over onder 
meer: Ingenieurs; Analisten; ervaren Lean specialisten; 
Systems Engineers; Arbeid & Organisatie psycho-
logen; Vormgevers; Creatieve coaches; Onderwijs-
kundigen; Sector ervaringsdeskundigen (onder meer 
in de spoorsector, inspectie, weg- en watertransport, 
energie, luchtvaart); overheidsdeskundigen en juristen.

En verder
Living Motion vertrekt wanneer u dat wilt. Ons doel 
is namelijk om u in staat te stellen om te leren gaan 
met uw situatie en de bijbehorende problemen in 
uw organisatie. Als dat gelukt is, heeft u Living Motion 
niet meer nodig. Als u dat wilt, blijft zij natuurlijk 
graag in de buurt om met u te sparren over de 
verdere ontwikkeling van uw organisatie.

En, om u en uw medewerkers te helpen die te 
realiseren. Samen op zoek naar plezier en motivatie. 
Samen op weg naar uw persoonlijke doelen, die van 
uw team en de doelen van uw organisatie.
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[Subpage: Over ons]

Living Motion, doelgericht in beweging

Living Motion wordt geleid door oprichter Alexander 
de Haan. Naast kennis en ervaring op de werkvloer, 
in het management en op directieniveau, bezit Alex-
ander die eigenschappen die nodig zijn om teams 
weer in beweging te krijgen. Hij formeert voor elk 
project een apart projectteam en combineert daarin 
zijn eigen kennis en ervaring met de expertise van 
anderen.

Alexander startte Living Motion om zo concreet 
mogelijk zijn ervaring, kennis en interesses te kunnen 
toepassen. Naast het runnen van Living Motion 
doceert hij parttime aan de Technische Universiteit 
Delft.

Kennis en ervaring 
Alexander studeerde af in de Lucht en Ruimtevaart-
techniek (Technische Universiteit Delft, 1998) en 
Arbeid en Organisatiepsychologie (Universiteit Leiden, 
2005).

Hij promoveerde op een beleidsanalytisch onderzoek 
naar de rol van technologie in Duurzame Ontwikke-
ling (Technische Universiteit Delft, 2007).

Sinds 1998 werkte Alexander voor verschillende 
organisaties in verschillende functies, waaronder 
planning, productiebeheer, project- en proces-
management, directie, onderzoek, productontwikke-
ling en onderwijs.

Zie Alexander’s LinkedIn-profiel voor meer details.
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[Subpage: Cases]

Cases

Twee voorbeelden van casussen die Living Motion 
succesvol heeft uitgevoerd. Wij kunnen u veel 
meer voorbeelden te geven, maar spreken u liever 
 persoonlijk over wat wij voor u kunnen betekenen.

Casus 1 – Introductie van Lean en Systems 
Engineering 
Een organisatie wil Lean-principes en Systems 
 Engineering invoeren. Gezien de mogelijke voordelen 
is dit een logische beslissing van de directie, maar 
werknemers reageren met: “nóg meer werk?”… Lees 
verder [link]

Casus 2 – Ontwerp van persoonlijke 
ontwikkelingstrajecten 
Een opleidingsinstituut wil het concept ‘een leven lang 
leren’ concreet maken. Met Living Motion maakt ze 
een uniek persoonlijk ontwikkeltraject door middel 
van een systemische analyse… Lees verder [link]
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Webtekst Dynamic Telecom
Juni 2012_Webtekst voor belangrijkste webpagina’s

Referentie
Junior van der Spek, mede-eigenaar Dynamic 
Telecom:
“… Ik ben blij verrast met het resultaat en wil 
daarom ook iedereen aanraden om zijn of 
haar website door jou te laten bekijken en aan 
te laten passen. …”  Naar volledige referentie.

Klantvraag
Junior van der Spek, mede-eigenaar Dynamic 
Telecom:
“Wil je voor ons de teksten schrijven voor  
de belangrijkste pagina’s op de website en 
feedback geven op het geheel; met name  
op de seo (vindbaarheid) van de website?”

[Homepage]

Hosted telefonie, daarmee belt u zakelijk veel voordeliger

Of u nu als ondernemer op zoek bent naar een 
manier om zakelijk goedkoper te bellen of naar een 
geheel nieuwe betaalbare telefooncentrale, Dynamic 
Telecom denkt met u mee.

Dynamic Telecom weet als telecomdienstverlener dat 
er de laatste tijd veel is veranderd op het gebied 
van telefonie. Begrijpt dat u geen tijd heeft voor een 
lange zoektocht naar een nieuwe efficiënte centrale. 
Ziet in dat alle nieuwe termen verwarrend zijn en 
begrijpt vooral dat continuïteit essentieel is voor uw 
bedrijf.

Daar ligt de kracht van Dynamic Telecom. De kracht 
om uw bedrijf moeiteloos en naadloos over te laten 
stappen naar een passende en voordelige telefo-
nie-oplossing.

Dynamic Telecom biedt in totaal drie diensten 
voor professionals die zowel los als in combinatie 
in te zetten zijn. Hosted telefonie, HIP aLive365 en 
Dynamic IT zorgen dat u verder kunt werken, klaar 
voor de toekomst.

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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Centrales op internet vervangen momenteel in rap 
tempo de traditionele centrales. Niet zo vreemd, als 
je bedenkt dat met hosted telefonie iedere werk-
nemer continu bereikbaar kan zijn. Ongeacht zijn 
locatie. Naast de vele technische voordelen is zo’n 
online centrale veel ook nog eens voordeliger in aan-
schaf én in onderhoud.

Hosted telefonie in het kort
•  Telefooncentrale in ‘the cloud’, oftewel elders op 

het internet.
•  De centrale is een uitbreidbaar softwarepakket met 

toebehoren.
•  De centrale vervangt de traditionele kast aan  

de muur.
•  U behoudt alle mogelijkheden zoals u gewend 

bent.
•  U heeft atijd beschikking over de nieuwste 

 functionaliteiten.
•  Het aantal gebruikers is naar wens maandelijks 

 aanpasbaar.
•  Onderhoud en ondersteuning door Dynamic 

Telecom.
•  Lagere bel- en servicekosten.

[Subpage]

Grotere bereikbaarheid en lagere kosten  
met hosted telefonie
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Ieder bedrijf bespaart fors op de telefoniekosten 
door over te stappen naar een centrale ‘in the 
cloud’. U bespaart op de kosten van de aanschaf, het 
onderhoud en op de kosten voor het bellen naar vast 
en mobiel. Een besparing van minimaal 20 tot 50 
procent. Bovendien leidt de verandering tot effici-
enter werken en dus tot nog meer besparing.

Wat betekent Dynamic Telecom voor uw 
bedrijf?
Dynamic Telecom bekijkt wat uw bedrijf werkelijk 
nodig heeft. Zij vervangen uw traditionele telefoon-
centrale door hosted telefonie. Een hoogwaardige 
internetverbinding vervangt de verouderde kpn-te-
lefoonlijnen. Dynamic Telecom zet u over zonder 
dat u op continuïteit inlevert. Zij verlenen service en 
onderhoud en blijven met u meedenken.

U kiest voor gemak en continuïteit
Dat is mooi, daarvoor is Dynamic Telecom. Deze 
professionals begrijpen dat u belangrijkere zaken 
voorrang geeft. Zij maken graag voor u de rekensom 
en komen met een passend voorstel. Helaas hebben 
ze hiervoor toch wat van u nodig: uw wensen.

Bespreek uw wensen met Dynamic Telecom
Dynamic Telecom maakt graag met u een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek. Verneemt tijdens 
dit gesprek graag al uw wensen en eisen voor uw 
zakelijke telefooncentrale. Het enige dat u nu hoeft te 
doen, is een afspraak maken voor dit gesprek.

[Subpage]

Hosted telefonie en uw bedrijf
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De naam hosted telefonie
Hedendaagse telefooncentrales staan ‘in the cloud’. 
Oftewel ‘elders’ op servers in een datacenter. De 
centrales zijn toegankelijk via het internet. Het onder-
houd en beheer worden uitbesteed aan gespeci-
aliseerde partijen; de hoster. Hier dankt de online 
telefooncentrale zijn naam aan. Andere namen zijn 
Hosted IP-telefonie en Hosted VoIP*-telefonie.

Wat is VoIP?
VoIP is een afkorting van Voice over Internet Protocol. 
Met VoIP stuurt u spraak middels digitale pakketjes 
heen en weer over een internetverbinding. VoIP 
gebruikt verschillende protocollen om te commu-
niceren. Een veel gebruikt protocol is SIP. Het kos-
tenbesparende karakter maakt VoIP interessant en 
bekend. U belt namelijk vele malen goedkoper naar 
uw correspondenten over de hele wereld.

Bellen zoals u gewend bent
Met uw huidige telefoons en de nieuwe communi-
catiemiddelen belt u zoals u gewend bent. Uiteraard 
behoudt u uw huidige nummers. Groot verschil is dat 
u met hetzelfde ‘lokale’ nummer vanaf een geheel 
andere locatie kunt bellen en gebeld kunt worden. Dit 
is mogelijk doordat de verbinding niet meer via tra-
ditionele telefoondraden loopt, maar via het internet.

Service op locatie en via internet
De hosted telefonie-centrale benadert u met een pc 
vanaf iedere locatie met een internetverbinding. Dus 
ook van buiten uw kantoor. Onderhoud door Dynamic 
Telecom kan hierdoor op ieder moment en vanaf 
verschillende locaties plaatsvinden. Zo wordt u sneller 
geholpen en biedt de centrale aanzienlijk lagere 
servicekosten.

[Subpage]

Hosted telefonie in detail
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Kosten
•  Aanschaf en onderhoud hosted telefonie zijn aan-

zienlijk goedkoper dan traditionele centrale.
•  Gemiddelde kostenbesparing van 20 tot ruim 50 

procent ten opzichte van traditionele telefonie.
 
Bereikbaarheid en onderhoud
•  Verbeterde bereikbaarheid doordat telefoon-

nummer niet meer locatie-afhankelijk is.
•  Overstappen naar Dynamic Telecom gebeurt 

zonder onderbrekingen in uw bereikbaarheid.
•  Bij calamiteiten bij u op kantoor – denk aan 

brand – draait de centrale gewoon door.
•  SLA, basis servicegarantie-afspraken zijn uiteraard 

inbegrepen.

Locatie
•  Telefoniecentrale staat niet op een bepaalde plek, 

maar behoort toe aan de gebruiker, ongeacht zijn 
locatie.

•  Slechts één centrale nodig voor meerdere  
bedrijfslocaties.

•  Telefoons leggen via internet verbinding met  
centrale.

•  Bellen mogelijk op iedere locatie met een  
internetverbinding. Dit geeft maximale flexibiliteit 
en sluit aan bij het ‘nieuwe werken’.

•  Bellen vanaf thuis alsof men op kantoor is.

Mobiele telefoons en smartphones
•  Smartphones kunnen worden gekoppeld aan cen-

trale.
•  Voor een zakelijke indruk kan men vanaf mobiele 

telefoons (gsm) en smartphones bellen via het 
‘vaste’ nummer.

Administratieve voordelen
•  Mogelijkheid om een koppeling met de CRM- 

applicatie te maken. Hierdoor is een tijdsbesparing 
en automatische registratie te realiseren.

•  Overzichtelijke kosten per maand per medewerker 
en op basis van geleverde diensten/functionaliteiten.

•  Kostenoverzichten zijn altijd op alle gewenste door-
sneden beschikbaar.

[Subpage]

De voordelen van hosted telefonie
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Verbeteringen en faciliteiten
•  Traditionele verbindingen en centrales zijn over-

bodig.
•  Verouderde kabels kunnen naar wens worden ver-

vangen door draadloze oplossingen.

Overige voordelen
• Betere geluidskwaliteit.
•  Gebruiksgemak door regelmatig onderhoud op 

afstand.
•  Altijd voorzien van de nieuwste technieken door 

regelmatig onderhoud.
•  Voor lokale en zakelijke uitstraling kunt u uw 

nummer behouden, maar zijn er ook lokale 
nummers aan te vragen.

•  Trunk-oplossingen (digitale tussenschakels) tussen 
hosted telefonie en uw huidige centrale.

Alternatieve oplossingen
•  Trunk-oplossingen (digitale tussenschakels) ter 

vervanging van uw huidige ISDN-lijnen. U behoudt 
uw eigen telefooncentrale en vervangt alleen de 
ISDN-lijn.
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Webtekst Connect Bedrijfsadviseurs
September 2011_Huisstijl, webdevelopment en webteksten

Referentie
Mark Buytelaar, eigenaar Connect Bedrijfsad-
viseurs:
“… Het product dat zij heeft opgeleverd past 
bij mijn wensen en daarvoor heeft zij goed 
geïnventariseerd, geluisterd en meegedacht. 
…”  Naar volledige referentie.

Klantvraag
Mark Buytelaar, eigenaar Connect Bedrijfsad-
viseurs:
“Ik ga voor mijzelf beginnen en heb dus een 
visitekaartje, briefpapier en een website mét 
teksten nodig.”

[Homepage]

Versterk uw positie met ons advies

Als ondernemer bent u continu bezig met het nemen 
van beslissingen. Over lopende zaken,  achterstallige 
betalingen, maar ook over de toekomst van uw 
onderneming. Welke richting moet u op? Wat is 
financieel haalbaar én – wellicht de belangrijkste 
vraag – wat wil de markt van u? Nu… en straks?

U staat er niet alleen voor
Met al deze ondernemersvragen kunt u bij Connect 
Bedrijfsadviseurs terecht. Zij hebben de kennis in 
huis om u als ondernemer te ondersteunen; om u 
te helpen in bijzondere situaties en/of op structurele 
basis.

Samen de handen uit de mouwen steken
Naast een adviserende rol steekt men bij Connect 
Bedrijfsadviseurs ook graag de handen uit de 
mouwen. Desgewenst wordt uw ondernemingsplan 
herschreven, worden uw huidige financiering(en) 
onder de loep genomen en krijgt u hulp met het 
aanvragen van een nieuwe financiering.

Snel en vooral efficiënt
Met de juiste kennis en ervaring is Connect Bedrijfs-
adviseurs in staat zich snel en efficiënt in te leven in 
uw markt, uw bedrijf en uw product of dienst. Het is 
de aangewezen partij om een succes van uw onder-
neming te maken.

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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Voor u als mkb-ondernemer, ervaren of  startend, 
levert Connect Bedrijfsadviseurs  onafhankelijk 
bedrijfsadvies waarmee u optimaal presteert. 
Bedrijfsadvies waarmee u een succes van uw 
 onderneming maakt; een rendabele en efficiënte 
onderneming.

Onze diensten
Wij zijn gespecialiseerd in adviseren en begeleiden 
bij:
•   bedrijfsbegeleiding & -coaching;
•   intensieve (probleem)begeleiding;
•   strategische (her)oriëntatie en rendements-

verbeteringen;
•   interne & externe communicatie (her)structureren;
•   uw bancaire zaken en financieringstrajecten
•   investeringsplannen en bedrijfsovernames;
•   opstellen van businessplannen en ondernemings-

plannen;
•   verzorgen van interim diensten/management 

binnen uw bedrijf.

Werkwijze
Net als u maakt men bij Connect Bedrijfs adviseurs 
graag eerst kennis. Bij deze bent u dan ook 
 uitgenodigd voor een vrijblijvend intakegesprek.

Om direct een goed beeld van u, uw product en uw 
onderneming te krijgen, komen zij graag bij u langs.

[Maak direct een afspraak.]

[Subpage: Onze diensten]

De juiste dienst vereist de juiste kennis



33

De sparringpartner voor een succesvolle 
onderneming
Connect Bedrijfsadviseurs biedt u zowel bedrijfs-
kundig en bancair advies. Deze onafhankelijke organi-
satie heeft veel kennis en ervaring in huis en beschikt 
over de juiste contacten. Zij zijn uw optimale spar-
ringpartner om van uw onderneming een succes te 
maken.

De zakelijk missie van Mark Buytelaar
Oprichter Mark Buytelaar richtte eind 2010 Connect 
Bedrijfsadviseurs op. Zijn doelstelling: ondernemers 
helpen met het verbeteren van hun onderneming.

Mark volgde de opleidingen Commerciële Economie 
en Hogere Bedrijfskunde. Bij grote Nederlandse 
banken vervulde hij commerciële en adviserende 
functies. Dit op zowel nationaal als internationaal vlak.

In deze bancaire functies gaf Mark dagelijks finan-
cieel advies aan ondernemers. Dit met veel plezier, 
maar vond zijn rol toch te beperkt. Hij zag kansen 
die ondernemers niet pakten, maar kon daar in zijn 
functie niets mee.

Nu als oprichter van Connect Bedrijfsadviseurs is 
hij ondernemers op een breder vlak van dienst. 
Zijn specialiteiten liggen zowel op het gebied van 
bedrijfsfinanciering, als op strategische ontwikkeling. 
Is er een gebied waarin zijn kennis tekortschiet, dan 
is deze te vinden in het ‘kennisnetwerk’ dat hij de 
afgelopen jaren heeft opgebouwd.

[Subpage: Over ons]

Wie wij zijn
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Webredactie landingpage Samples Shop Drive-in Show
Maart 2015_Webredactie online promotie Samples Shop Drive-in Show

Referentie
Dave de Bruin, eigenaar Samples Shop  
Drive-in Show:
“… Ziet er zeker goed uit. Als dat geen 
strandknallers worden! Bedankt en fijne 
vakantie…”

Vraag
Dave de Bruin, eigenaar Samples Shop Dri-
ve-in Show:
“Wil jij eens naar mijn tekst kijken voordat ik 
hem online zet?”

70’s, 80’s & 90’s ReMixed Disco & Soulfull House Party
Maak van je Club & Beach Party een ware trekpleister

Boek deze zomer de Samples Shop  
Drive-in Show
Met de Samples Shop Drive-in Show verandert 
menig feest in een trekpleister waar de bezoekers 
nog lang over napraten. Je huurt deze show ter 
 aanvulling op het huidige programma, als hosting-
partner of voor beide. En altijd met dansgarantie.

Van bedrijfsfeesten tot strandfeesten
Alles is mogelijk; een groots en meeslepende 
 strandparty, maar ook een intiem bedrijfsfeest.  
Want hoe kleinschaliger het evenement, des te 
 persoonlijker de sfeer… én is er voor iedereen  
plek op de eerste rang.

Door de jarenlange ervaring spelen we feilloos in  
op ieder publiek, draaien we wat men horen wil  
én wat nodig is voor een goed feest.

Hoe bouwen we een knalfeest?
We bouwen rustig op met de juiste achtergrond-
muziek. Ondertussen komen de bezoekers binnen, 
genieten van hun eerste drankjes en kletsen wat bij. 
Na dit warme ontvangst openen we de dansvloer 

en draaien de beste muziek die past bij het moment 
én het publiek. Gezamenlijk bouwen we een feest 
 waarover men nog lang zal napraten.

Wie zijn wij?
Dave de Bruin is de man achter de Samples Shop 
Drive-in Show. De afgelopen 25 jaar draaide hij met 
zijn eigen dance-shows in binnen- en buitenland; van 
Den Helder tot Ibiza en van Scheveningen tot Tokyo 
en Bali.

Met zijn ervaring voelt hij het publiek perfect aan. 
Weet niet alleen wat de bezoekers willen horen,  
maar tilt ieder feest naar een hoger level.

Nauwe samenwerking met opdrachtgever
Dave is van jongs af aan ondernemer en hecht 
veel waarde aan het contact met de opdrachtgever. 
“Alleen zo houden we samen een goed overzicht op 
het verloop van de avond en komt geen van beide 
voor verrassingen te staan.”
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Aanvullende mogelijkheden
De Samples Shop Drive-in Show of dj-optreden is 
aan te vullen met diverse extra’s als: danseressen, 
meer licht & geluid en vj-schermen.

Daarnaast is er om de bezoekers nog meer te 
binden, de mogelijkheid om samen met onze part-
ners voor leuke acties te zorgen.

Direct boeken
Wacht met het boeken van de Samples Shop Drive-in 
Show niet tot morgen. Check direct of de datum nog 
vrij is en reserveer snel.

Neem contact op met ++++++++
 

Wil je eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 
Dan maken we daarvoor een afspraak.

Maak kans op leuke prijzen of een gratis 
verzorgd feest!
Vind ons leuk op Facebook en maak kans op leuke 
prijzen en zelfs op een gratis verzorgd feest.

[webadres]
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Webredactie pagina Over Pragmaatwerk
Februari 2011_Tekst herschreven voor pagina ‘Over ons’ op de website van Pragmaatwerk

Referentie
Henk Broekzitter, eigenaar Pragmaatwerk 
Advies:
“… Mijn website zag er best mooi uit, al zeg 
ik het zelf. Toch kreeg ik al maanden erg 
weinig respons. Nancy kwam, zag en wijzigde 
de tekst en zie: nog geen dag later werd 
ik benaderd … En nu zit de groei in mijn 
bedrijf. Hier heeft Nancy echt het verschil 
gemaakt. Bedankt Nance”

Klantvraag
Henk Broekzitter, eigenaar Pragmaatwerk 
Advies:
“Ik heb een website, maar de teksten kunnen 
veel beter. Wil je mij helpen?”

[Subpage]

Over Pragmaatwerk

Pragmaatwerk is Henk Nico Broekzitter en vice 
versa. Henk is de trotse vader van twee kinderen en 
studeerde af in opvoedkunde en in recht. Na zich 
twintig jaar bij de overheid voor het belang van de 
burger ingezet te hebben, richtte Henk in mei 2009 
Pragmaatwerk op.

Ervaring en unieke benadering
Door de combinatie van kennis en ervaring herkent 
Henk feilloos de kern van uw probleem. Zijn unieke 
benadering om juridische problemen op te lossen, 
leidt dan ook keer op keer tot grote tevredenheid 
van zijn cliënten.

Betrokken en onder de indruk
De professionele kant van Henk leeft voor Pragmaat-
werk. Zijn werk ligt hem zeer na aan het hart; is een 
deel van hem geworden. Zelf is hij nog steeds onder 
de indruk dat hij met zijn werk mensen daadwerkelijk 
kan helpen.

Tevreden klanten en toegewijd
Henk helpt zijn klanten door hun maatschappelijke en 
juridische problemen te verlichten en op te lossen. 
Zijn tevreden klanten maken hem tot een tevreden 
ondernemer, een ondernemer die zijn werk met heel 
veel toewijding uitvoert.

(Als u hem leert kennen, begrijpt u waarover ik het 
heb.)
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Webredactie promotekst evenement Adobe User Group
Oktober 2010_Redactie tekst voor mailing ter promotie event van de Adobe User Group

Referentie
Niels de Keizer, Vice President, Adobe User 
Group:
“Nancy is the chief editor of the Adobe User 
Group. She does a great job editing all of our 
communication. One of her strong points is 
translating the texts into the right tone of voice 
for our community. Next to that she is a nice 
and outgoing person to work with. We are 
very happy Nancy is on board.”   
Naar volledige referentie.

Vraag
Niels de Keizer, Vice President, Adobe User 
Group:
“Wil je ons helpen met de webredactie?”

Na het overweldigende succes van ‘Smash Aus 
 Deutschland’ in 2008 hebben we elk dubbeltje 
omgedraaid om jou dit jaar te voorzien van nóg 
 briljantere sprekers, nóg betere presentaties en  
nóg mooier werk!

Op woensdag 15 september hebben we sprekers van 
vooroplopende Zweedse bureaus als South Richdom, 
2B4U, Fantastic Retrospective en Retro Tools op het 
podium. Met ‘From Sweden with Love’ gaan we 2008 
zwaar overtreffen.

Trendsetters en winnaars
Wie Zweden denkt, denkt IKEA, wereldbekend en 
bijna synoniem voor functioneel design. Maar… 
Zweden biedt meer, veel meer. Grote design-iconen, 
indrukwekkende goeroes in multimedia en gewel-
dige modetalenten met internationale allure. Zij zetten 
de trends in de huidige designwereld en zijn de 
 winnaars van gigantisch veel nationale én internatio-
nale awards.

De Adobe User Group presenteert met ‘From 
Sweden With Love’ de grote der groten op hun 
podium. Het zijn die creatieve bureaus uit het hoge 
noorden die bekend zijn tot ver buiten Europa. 
Die bureaus die bij elkaar meer prijzen hebben 
gewonnen dan überhaupt ooit op een podium 
zouden passen.

. . .

Deze inspirerende middag wordt als vanouds 
 afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Toch heeft de Adobe User Group hiermee nog lang 
niet alles aangekondigd! Hou de komende dagen de 
[website], [Facebook] en [Twitter] in de gaten voor 
meer informatie over de sprekers en het programma.

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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Tekstredactie folder Echowonder
Juni 2017_Up-to-date maken bestaande folder

Referentie
Edith Adriaansen, mede-eigenaar Echowonder:
“… Nancy luistert en durft ‘out of the box’ 
te denken om met verfrissende ideeën te 
komen. 
… Nancy denkt met je mee, neemt alle tijd om 
tot een bevredigend resultaat te komen en zet 
echt de ‘puntjes op de i’. Een schakel tussen je 
bedrijf en je klanten.”  Naar volledige refe-
rentie.

Vraag
Edith Adriaansen, mede-eigenaar Echowonder:
“Wil je onze folder weer up-to-date maken 
met nieuwe foto’s en nieuwe tekst?”

[Binnenzijde]

Gefeliciteerd

Je bent zwanger! Heel spannend en bijzonder. Je 
kunt bijna niet wachten en bent zo benieuwd naar dat 
kleine mensje in je buik. Bij ons ben je aan het juiste 
adres om jouw kindje nu al te zien en vast te leggen 
voor later.

Jouw kindje in beeld
Bij Echowonder brengen we jouw kindje zo duidelijk 
mogelijk in beeld, zodat je nu al kunt genieten van 
je wondertje. Naast een echo in 2D, kun je bij ook 
een echo in 4D laten maken. Deze echo in 4D is een 
bewegende echo in 3D in Live HD-kwaliteit en geeft 
een nog realistischer beeld.

Samen welkom
Je hoeft natuurlijk niet alleen te komen. Familie en/of 
vrienden zijn ook welkom om mee te kijken. Op een 
groot scherm kan iedereen de kleine bewonderen.

Jongetje of meisje?
Wil je graag weten of er een jongetje of meisje in 
je buik groeit? Vanaf 15 weken kunnen we naar het 
geslacht kijken. Mocht de kleine het niet willen laten 
zien, dan mag je op onze kosten nog eens terugkomen.

Deskundige uitleg en begeleiding
Tijdens de echo nemen we alle tijd voor je en wordt 
alles goed en begrijpelijk uitgelegd door deskundig 
opgeleide echoscopistes. Onze echoscopistes hebben 
jarenlange ervaring en zijn aangesloten bij de BEN 
(Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).

Geprinte foto’s en/of digitaal pakket
Bij Echowonder kun je kiezen voor alleen afgedrukte 
foto’s, maar ook voor een opname van de hele echo. 
Deze zetten we dan op een usb-stick en krijg je 
samen met de afgedrukte foto’s mee. De gesproken 
uitleg staat ook op de usb-stick. Zo kun je alles thuis 
nog zo vaak als je wilt bekijken en beluisteren.

Wonderpakketten
Omdat je misschien wel wilt zien hoe de kleine in je 
buik groeit en wat het allemaal doet, hebben we de 
Wonderpaketten. Dat zijn meerdere afspraken in een 
reeks tegen een gereduceerde prijs. Bij Echowonder 
maken we herinneringen voor later.

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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Want hoe mooi is het om nu al te beginnen met de 
groeistapjes vast te leggen?

Echowonder Cadeaubon
De Echowonder Cadeaubon is een leuk cadeau om te 
geven en te krijgen en in elk bedrag te bestellen via: 
www.echowonder.nl/cadeaubonnen.
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Tekstredactie introductie 123-APP (concept)
Juli 2014_Herschrijven tekst informatieve folder ter introductie van een app voor ‘wachttijden’

Helaas is dit project on-hold gezet, dus de 
tekst is niet af en geparkeerd. Om deze 
redenen worden namen niet genoemd.

Klantvraag
“Wij staan op het punt om een app te 
 lanceren, maar tekst is niet onze sterkste kant. 
Kun jij voor ons de tekst voor de introductie-
folder herschrijven. De folder wordt verspreid 
onder die specialisten in de zorg die te maken 
hebben met patiënten in de wachtkamer.”

[Binnenzijde]

Met trots presenteren wij u de interactieve applicatie 
waarmee patiënten pro-actief worden geïnformeerd 
over het verloop en dus eventuele uitloop van het 
spreekuur. Ook de behoefte van specialisten om te 
communiceren met de patiënt via de app is geïnte-
greerd in de 123-APP.

Wat kan de patiënt met 123-APP?
•   Realtime informatie inzien over actuele wachttijden.
•   De nieuwe wachttijd accepteren of – indien moge-

lijk – kiezen voor een nieuwe afspraak.
•   Hij/zij kan tijdig een herinnering ontvangen voor 

de geplande afspraken.
•   Informatie inzien ter voorbereiding op een bezoek.
•   Achtergrondinformatie lezen over de behandelend 

arts/specialist.
•   Informatie over de laatste ontwikkelingen binnen 

het ziekenhuis.
•   Eenvoudig meedoen aan enquêtes.

Wat is 123-APP?
123 staat voor ‘Wachttijd … …’. APP staat voor 
applicatie; beter bekend als app. 123-APP is een 
zeer patiëntvriendelijke applicatie en bedoeld voor 
 patiënten van allerhande specialisten en ziekenhuizen.

Met de app houdt u patiënten op de hoogte over 
hun afspraak en diverse gerelateerde zaken. De 
patiënt kan via de app zien of hij/zij daadwerkelijk op 
het afgesproken tijdstip wordt behandeld of op een 
later tijdstip. Afspraken lopen immers vaak uit.

Hiermee bieden we niet alleen een handige en 
gebruiksvriendelijke app, maar vooral een app die 
zeer gewaardeerd wordt door de gebruikers; uw 
patiënten, oftewel: door úw klanten.

Vooronderzoek
Elk ziekenhuis heeft te maken met afspraken die 
uitlopen waardoor andere patiënten langer moeten 
wachten. Ons vooronderzoek gaf duidelijk weer dat 
dit één van de grootste ergenissen is bij patiënten.

Dit vooronderzoek werd gehouden onder patiënten, 
familieleden, vrienden, collega’s en werknemers van 
bedrijven als praktijken en ziekenhuizen; het type 
bedrijf waarvoor wij werkzaam zijn. Het (voor-)
onderzoek richtte zich op de ervaringen van deze 
mensen met specifieke aandacht op waar patiënten 
bij het bezoek aan de specialist of ziekenhuis zich aan 
ergeren.
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Het wachten in de wachtkamer van het zieken-
huis (daar waar de wachttijden regelmatig uit-
lopen), kwam als grootste ergernis uit het onderzoek 
naar voren. Op zich lijkt dit geen probleem. Je kunt 
er immers ook rekening mee houden, mits je dit 
tijdig weet.

Toch is het een belangrijke ergernis. Alle  onderzochte 
groepen – met uitzondering van de senioren – 
hebben in de regel ‘wel iets beters te doen’ dan 
hun kostbare tijd in wachtkamers doorbrengen. Voor 
mensen met veel verantwoordelijkheden is het zelfs 
uiterst onprettig. Met de 123-APP is deze ergenis 
eenvoudig voorkoombaar.

Voorkom gemopper en negativiteit
Het idee van de 123-APP is dan ook gebaseerd op 
wat er dagelijks speelt in de wachtkamers van de 
diverse ziekenhuizen en gerelateerde praktijken en 
op onze eigen ervaringen. Wachtkamers zijn de plek 
om stil te mopperen of samen te klagen, mensen 
zoeken immers verbinding en medestanders.

Hierbij is uw praktijk geheel niet gebaat; het 
 negatieve gevoel wordt immers bij elkaar vergroot  
en het consult begint direct na de negatieve  ervaring. 
Dit is niet wenselijk, niet voor u als specialist 
en  helemaal niet voor u als ondernemer.

Wat biedt 123-APP uw praktijk?
Het idee van de app is simpel en gebaseerd op  
wat er dagelijks speelt in de wachtkamers van menig 
ziekenhuis en praktijk. 123-APP helpt u met:
•   Grip op de dagelijkse praktijk.
•   Korte wachttijden in de wachtkamer.
•   Minder uitloop binnen en van het spreekuur.
•   Minder overboekingen en no-shows.
•   Lagere herhaalfactor.
•   Een hogere patiënttevredenheid.
•   Meer plezier in het werk, afname van de  

werkdruk en een lager ziekteverzuim voor  
u en uw personeel.

Hierna volgt nog meer specifieke informatie, maar doordat het project 

on-hold staat is dit wat getoond kan worden.
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Tekstredactie inleiding whitepaper Topteam
Najaar 2011_Inleidende tekst voor een revisie van een bestaande whitepaper

Klantvraag
Jan Willem de Rouw, eigenaar De Woensdag: 
“We hebben niet alleen een nieuwe site/lan-
ding-page nodig, maar ook de tekst daarvoor. 
Kun jij ons helpen?”

Als Zelfstandige Zonder Personeel zijn we gestart. 
Zzp’er zijn we nog steeds, maar we hebben ook de 
handen ineengeslagen. Hiermee hebben we onze 
talenten en krachten verbonden en vormen we een 
Topteam.

“Je hoeft het niet alleen te doen, beste zzp’er.” 
Creëer ook jouw Topteam en focus samen op jullie 
sterke punten; op jullie talenten, kennis en vaardig-
heden.

Jouw Topteam kan bestaan uit freelancers, familie, 
vrienden en/of vrijwilligers. Zij maken reeds deel uit 
van jouw netwerk en zijn (on- en offline) bereikbaar 
om jou te helpen.

In dit handboek ‘Creëer jouw Topteam’ laten we je 
zien wat jij moet doen om een winstgevende online 
positie op te bouwen in jouw markt. Jij gaat ont-
dekken hoe je in 9 stappen de basis legt voor meer 
leads, meer klanten en zelfs voor meer winst uit jouw 
business.

Dit met minder moeite, minder kosten en in minder 
tijd. Hiermee maken wij tijdelijk deel uit van jouw 
Topteam. Wij helpen je aan meer succes in jouw 
leven.

Dit is de tweede versie van het handboek  
‘Creëer jouw Topteam’.

Wil je automatisch updates ontvangen?
Registreer je dan via topteam.nl.

Het Topteam
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Tekstredactie krantenartikel Veenman+
Mei 2011_Tekstredactie voor een artikel voor Wereld van de Witte de With-krant over Veenman+

Referentie
Edwin Veekens, directeur Veenman+  
(voorheen Veenman Drukkers):
“… She is a very reliable person with a good 
sense of humor and knows where she talks 
about. …”  Naar volledige referentie.

Klantvraag
Edwin Veekens, directeur Veenman+  
(voorheen Veenman Drukkers):
“Onze vaste tekstschrijver maakt een lange 
vakantiereis, wil jij ons helpen met een 
 informatieve tekst voor een krant en één  
voor een actie-mailing?”

Drukwerk steeds verder in de verdrukking

Hier kunnen kosten worden geknepen. Daar gaat de 
kraan dicht. Gratis e-books zijn downloadbaar via het 
web en anders valt er altijd wel wat van een kennis 
te kopiëren. Drukwerk, een mooi boek, een goede 
brochure, wat moet je er nog mee? Deze vraag 
stelden we Edwin Veekens van Veenman Drukkers.

Druk op drukwerk
“De grafische branche is, in tegenstelling tot de 
culturele sector, altijd een economische volger 
geweest. Als het slecht gaat met de economie, gaat 
het slecht met de branche. De afgelopen decenia 
is met de iedere dip het drukwerk teruggelopen, 
maar – wellicht door de groei van internet – nooit 
meer teruggekropen. Toch is daar altijd weer de 
Wereld van Kunst en Cultuur die een lichtpunt vormt 
in deze donkere tijden. Het is een sector die altijd 
doordraait. Een creatieve sector die enerzijds kiest 
voor de mogelijkheden van de nieuwe media, maar 
anderzijds telkens weer op vernieuwende wijze kiest 
voor traditioneel drukwerk. Flyers, festivalkranten en 
folders met bijvoorbeeld seizoen-agenda’s worden 
nog steeds gedrukt. Kijk maar eens in uw handen.

De culturele sector is dus altijd een goede, maar 
ook hele leuke, bron van inkomsten voor de 

drukkers wereld geweest. De sector is creatief en 
inspireert ons enorm. Met alle aangekondigde 
 bezuinigingen gaan ook wij de gevolgen voor die 
sector voelen. Kan niet anders.”

De markt beslist
“De afname van drukwerk zien we al enige tijd. 
We moeten niet alleen concurreren met lagelo-
nenlanden, maar ook met het internet. Waarom zou 
je iets drukken als je deze informatie ook makke-
lijk, goedkoop en snel via de digitale media kan 
versturen? Daar bovenop komen de besparingen. 
Er wordt gewoon minder geld uitgegeven, ook aan 
drukwerk. Er wordt niet alleen gesneden in de 
 marketingbudgetten van culturele instanties, maar 
ook in die bij grote organisaties. Er wordt flink 
bespaard drukwerk én geïnvesteerd social media. 
Helaas verdwijnen hierdoor veel mooie producties.

De grote vraag is nu wat er gebeurt als het straks 
weer beter gaat? Krijgen deze afdelingen hun oude 
budget terug? Drukwerk vormt wel een onmisbaar 
onderdeel van ons leven én van onze cultuur.

Enkele voorbeelden: Shell, besloot te stoppen met  
de zegeltjes, maar daar kwamen ze snel op terug. 

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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Het scheelde gigantisch veel omzet. Zo’n zelfde 
verhaal bij ’s lands grootste kruidenier. Men besloot 
minder te investeren in traditionele media, maar 
draaide dat snel terug, want juist acties als het 
 stickerplakken zorgt voor extra omzet. En dan heb 
ik het nog niet eens over de voetbalplaatjes.

Zelfs met de komst van de zogenaamde ‘paperless 
desk’ is er alleen maar meer papier verbruikt. 
We printen bijna alles wat we interessant vinden.”

Nieuwe media-mix
“De grote kans voor de komende jaren is de mix 
van de diverse media. Naar mijn mening is de 
digitale media niets zonder de traditionele media, 
én andersom. Ze vullen elkaar steeds meer aan. Het 
nieuws bereikt ons via de nieuwe media, soms zelfs 
als eerste via Twitter.

In de traditionele media, vind je de achtergronden. 
Dit geldt natuurlijk ook voor de Wereld van Kunst en 
Cultuur. De combinatie van traditionele en digitale 
media zal ook hier steeds belangrijker worden.”

Internet maakt drukwerk toegankelijk
“Ondanks alle bezuinigingen zie je toch leuke 
 verschuivingen. Het laten drukken van  bijvoorbeeld 
een boek, wordt steeds meer voor het grote publiek 
toegankelijk. Dit biedt kansen. Waar het in het 
 verleden alleen voor de grote kunstenaar van naam 
mogelijk was, is het nu voor bijna iedereen mogelijk 
om je boek te laten drukken. En let wel, dit zonder 
dat je daarbij een vermogen neer hoeft te tellen.

Met de juiste adviezen kan het produceren van een 
publicatie tegen relatief lage prijzen. Als je daarbij 
bedenkt dat er tegenwoordig – mede dankzij het 
internet – mogelijkheden zijn om vooraf al  inkomsten 
te genereren. Dan is een publicatie al vrij snel 
 kostendekkend te krijgen.

De manier om vooraf sponsors en dus inkomsten 
te genereren noemt men: crowdfunding. Waar je in 
het verleden gebruik kon maken van de traditionele 
en dus lokale media, kun je nu met de komst van 
internet en social media als Facebook en Twitter 
de hele wereld bereiken. Hiermee is crowdfunding 
binnen ieders bereik gekomen. Om deze bronnen 
aan te boren, zullen kunstenaars dus meer als onder-
nemers aan de slag moeten. Als je die weg durft te 
gaan, dan zijn er genoeg kansen om met een laag 
budget mooi drukwerk te realiseren. Waar je in het 
verleden alleen je eigen regio als bron hoopte te 
bereiken, is dat immers nu de wereld geworden.

En laten we wel zijn; er is toch niets mooiers dan 
met deze uitgave van de Wereld van de Witte de 
With in je hand rond te lopen, deze de volgende 
ochtend verfrommeld in je binnenzak van je jas terug 
te vinden en nog eens terug te denken aan een 
 fantastisch festival?”
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[Quote-box]

Walter Isaacson, president en CEO van het Aspen 
Institute; voorheen CEO van CNN en managing editor 
van Time zei het volgende: “Ik ben erg optimistisch 
over drukwerk als technologie. Woorden op papier 
zijn een geweldige manier om informatie op te slaan, 
terug te vinden, te distribueren en te consumeren… 
Stel je voor dat we in de afgelopen 550 jaar onze 

informatie uitsluitend digitaal op onze schermen 
hadden ontvangen. Dat vervolgens een moderne 
Gutenberg een technologie bedenkt die in staat is 
al die woorden en plaatjes op pagina’s te zetten die 
bij je thuisbezorgd kunnen worden, die je mee kan 
nemen de tuin in, in bad of in de bus. We zouden 
opgetogen zijn over deze technologische sprong 
voorwaarts en voorspellen dat het misschien ooit 
de plaats van het Internet zou innemen.”
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Tekstredactie profieltekst Hanneke van Os
Februari 2011_Profieltekst herschreven voor Hanneke’s eigen promotie-uitingen

Referentie
Hanneke van Os, eigenaar Hanneke van Os 
Illustratie:
“Nancy schrijft professionele bedrijfsteksten 
met een persoonlijke noot. Ze kan zich goed 
inleven in haar klant, waardoor zij in de juiste 
toon schrijft. Naast dat ze goed werk aflevert 
is ze erg prettig om mee samen te werken.  
Bedankt voor je werk!”  Naar volledige refe-
rentie.

Klantvraag
Hanneke van Os, eigenaar Hanneke van Os 
Illustratie:
“Regelmatig komt mijn bio-tekst in diverse 
folders, maar ik ben niet tevreden over  
hoe die nu is. Wil jij hem herschrijven?”

De doelgroep aanspreken, dat is waar het bij 
 Hanneke’s illustraties om draait. Haar werk ontroert, 
verbaast en charmeert. Schud je desnoods keihard 
wakker. Hanneke van Os zorgt dat de boodschap 
blijft hangen.

Hiervoor mixt zij verrassing, schoonheid én een 
vleugje brutaliteit tot een helder communicatief 
beeld. Een beeld dat altijd de aandacht trekt voor  
uw boodschap.

Gebruikmakend van een breed scala aan materialen 
en technieken creëert Hanneke aansprekende illus-
traties. De techniek en materialen kiest zij passend 
bij de boodschap en de doelgroep. Zo kiest Hanneke 
de ene keer voor handwerk en de andere keer voor 
digitale technieken. Steeds vaker kiest zij voor een 
combinatie.  
Voor haar vrije werk gaat Hanneke’s hart doorgaans 
uit naar etstechnieken en mono-prints.

Hanneke’s in het oog springende illustraties worden 
gebruikt door ontwerp- en reclamebureaus. Ze 
worden geplaatst in jaarverslagen, kranten en tijd-
schriften. U bent vast het werk van Hanneke van Os 
reeds tegengekomen in het AD en de Staatscourant. 
Daarnaast behoren CDA, gemeente Vlaardingen,  
VEB en galerie Onderstroom tot haar opdrachtgevers.

https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
https://www.linkedin.com/in/nancymoorman070/
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Tekstredactie ‘Mijn idool Robert Long’
Juni 2010_Tekst voor pagina in een boekje over mensen en hun idool

Referentie
Marja Moorman-Bos:
“Ook al is Nancy mijn dochter, toch ben ik 
steeds weer onder de indruk hoe zij zaken 
in tekst simpel kan maken. Moeilijke onder-
werpen vat ze in minder woorden duidelijk 
en krachtig samen. En toch weet ze altijd het 
gevoel te behouden zoals in de tekst over ons 
idool.”

Klantvraag
Marja Moorman-Bos:
“Ik ben gevraagd een stukje te schrijven voor 
een boekje voor een goed doel over ‘helden’. 
Ik vind het moeilijk. Wil jij er wat moois van 
maken?”

Over ‘Het Heldenboek’
Stichting Jonge Helden! gaf in 2011 Het Hel-
denboek uit. In het boekje heldenverhalen. 
Frank van Wees en Vincent Voorduin hebben 
hiervoor heldenverhalen gezocht en ontvangen. 
Het zijn de antwoorden op de vraag: waarom 
is iemand je held of idool? Het boekje was 
te koop via www.heldenboek.nl en hiermee 
steunde men gelijk een goed doel: Stichting 
Jonge Helden!

Sinds zijn lp ‘Vroeger of later’ uitte Robert Long met
zijn zelfgeschreven protestliederen zijn onbehagen.
Onbehagen tegen het leefmilieu van toen,
het milieu waarin ik opgroeide.
Tegen homohaat, het kapitaal en de kerk.
De heilige huisjes.

Hij durfde er tegenaan te trappen, ze in te trappen.
In die tijd was dat uniek.
Sinds die jaren ben ik – net als mijn man –  
fan van deze zanger en provocateur.
Zijn muziek en teksten gebruik ik regelmatig
bij gebeurtenissen in mijn leven.

Voor ons stond hij op een voetstuk.
Tot hij in 2006 van dat voetstuk viel.
Net als ons was ook hij gedotterd.
Opeens was daar zijn kwetsbare kant.
Hierdoor was hij idool af.
Hij was een gewoon mens geworden,
een lotgenoot.

Tot na zijn dood hield hij de regie in handen.
Zo schrijft hij in 2005 zijn eigen afscheidslied.
Dit lied begeleidde hem en ons naar zijn laatste 
rustplaats.
Een mooi afscheid.
Op zijn grafsteen prijkt nu tekst uit zijn nummer 
‘Grafschrift’.

Vorig jaar overleed mijn man.
Ook zijn afscheid ging niet over de geijkte paden.
Het moest gezellig worden. 
En dat was het ook. 
En Robert Long klonk regelmatig door de speakers.
Wederom werd het een mooi afscheid.
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Tekst voor artikel over JUMP freerunning
Mei 2017_Redactionele tekst voor lokaal magazine

Referentie
Mark van Swieten, eigenaar JUMP freerun en 
JUMP Academy:
“Wat een leuk stuk geworden zo zeg! Knap 
dat je het zo hebt weten samen te vatten!”

Vraag
“In ons gedrukte magazine komt een artikel 
over JUMP freerun. Wil jij de eigenaar inter-
viewen en het stuk schrijven. Het stuk moet 
zowel informatief zijn, als aansluiten op de 
missie van LEUK!070: de lokale bewoners 
trots maken en inspireren.”

JUMP freerun maakt wereldse sprongen

Moet je je eens voorstellen: je kijkt naar een Neder-
landse serie of commercial en ziet een waanzinnige 
val of sprong, niet raar als je dan naar een in Den 
Haag getrainde stuntman kijkt! Zelfs over de grens 
weten deze Haagse stunters te vinden.

Jawel! Echt waar! Hier in Den Haag hebben we 
namelijk de beste school voor freerunning van 
Nederland, misschien wel van heel Europa. Want uit 
heel Europa komen freerunners naar Den Haag om 
te jammen en te trainen. En laten freerunners nou 
ideale stuntmannen zijn.

We zijn in gesprek met Mark van Swieten, de man achter 
JUMP freerun, de Haagse school voor freerunning.

Wie is Mark?
Voordat Mark met freerunning begon, was hij al top-
sporter. Mark turnde al op jonge leeftijd en ging naar 
het CIOS (opleiding tot o.a. sportdocent). In die tijd 
raakte Mark gefascineerd tot de meer ‘urban’ en vrije 
varianten van het sporten en dook er helemaal in.

Na zijn opleiding ging Mark voor Defensie werken, 
waar hij begon als marinier en vervolgens overstapte 
naar de  marechaussee. Hierna werkte hij als docent 

bij de Politie Den Haag. Een mooie combinatie van 
wat hij in de korte tijd ervoor allemaal had geleerd.

Inmiddels is Mark fulltime professioneel freerunner 
en sportief ondernemer. Hij is tevens oprichter 
en voorzitter van de organisatie JUMP freerun en 
reist de hele wereld over om zowel als coach als 
atleet deel te nemen aan internationale freerunjams, 
- workshops en -evenementen.

De start van JUMP freerun
Toen Mark werd gevraagd om bij gymnastiekvereni-
ging Die Haghe in een zaal van het Segbroek College 
pubers los te krijgen, veranderde deze les al snel 
in een freerunles. De kinderen waren enthousiast, 
maar door het zware programma bleven er maar 5 
van de 15 over. Daarentegen kwamen er wel steeds 
meer bij en stond Mark al snel voor een groep van 
50  sporters. Dit was het begin van JUMP freerun en 
JUMP Academy.

“Met JUMP Academy bieden we trainingen, lessen en 
workshops, aan beginners tot gevorderden, jong en 
oud. We hebben diverse leeftijdsklasses. Vanaf 7 jaar, 
de middelbareschoolleeftijd en 16-plus. De oudste 
leerling is 52.
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Naast de trainingen in onze hallen verzorgen we 
lessen op scholen, voor welzijnsorganisaties en buurt-
huizen doen we bijzondere trajecten en we werken 
met zogeheten probleem-doelgroepen.”

Opleidingscentrum
Naarmate het aantal deelnemers en dus de groepen 
groeiden, rees de vraag naar meer trainers. 
“ Freerunning is een vrij nieuwe sport en dus ben ik 
zelf de beste en meest enthousiaste leerlingen tot 
trainer gaan opleiden.”

Inmiddels heeft Mark een complete opleiding 
geschreven met drie niveaus: niveau 1 is een intro-
ductiescholing, niveau 2 is voor assistent trainer en 3 
voor trainer of coach. De opleiding is in 2013 erkend 
door de KNGU en JUMP traint mensen niet alleen uit 
Nederland, maar ook van ver erbuiten.

“Hiermee wordt de kwaliteit van de coaches aanzien-
lijk verbeterd en zowel de sportspecifieke kennis als 
hun eigen vaardigheid opgeschroefd.”

Van gymzaal tot freerunhal
In 2011 werd de turnhal aan de Groen van Prinste-
renlaan geopend en verhuisde JUMP daarheen. In 
die tijd maakte Mark gebruik van bestaande gym- 
en turnapparaten en maakte er een soort circuit met 
obstakels van, maar na iedere les moest alles keer 
op keer weer worden opgeruimd.

Toen JUMP op de Guntersteinweg een eigen plek 
kreeg, konden alle obstakels een vaste plek krijgen 
en werden er aan de bestaande nieuwe zelfgemaakte 
toegevoegd. Obstakels die zich konden meten met 

de obstakels die je buiten aantreft. Obstakels die juist 
dé uitdaging zijn voor een freerunner.

Najaar 2014 trok JUMP freerun richting de Zuid-
larenstraat waar ze in de voormalige gymzaal van 
het Simon Stevin College een compleet ingerichte en 
uitdagende trainingsruimte hebben gerealiseerd.

In januari 2015 werden de deuren officieel geopend 
door de Haagse wethouder van Sport. Vanwege de 
grote vraag en het toenemend aantal beoefenaars 
werd er krap een jaar later (begin 2016) uitgebreid 
met de opening van een tweede locatie aan de 
 Zuidwoldestraat 40.

De locaties aan de Guntersteinweg en de Zuid-
larenstraat staan nu samen bekend als de JUMP 
Academy.

Obstakelproducent
De obstakels die JUMP zelf maakte, werden steeds 
professioneler. “Vanaf het moment dat we het mate-
riaal voor onszelf produceerden, kwam er ook een 
vraag van trampolinehallen, gymverenigingen, scholen 
en andere sportaanbieders. Je kunt hierbij denken 
aan blokken, valbakken (foampits), muren (boulder-
wanden) en buizenconstructies.

Nu worden ze door een professionele meubelmaker 
gemaakt, maar nog steeds met de hand en alles 
voldoet natuurlijk aan extreem hoge kwaliteitseisen. 
We verkopen en verhuren het materiaal via internet, 
geven advies en hebben inmiddels ook een paar 
specifieke hallen ingericht.”
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4 the Love of Movement
Vanaf 2012 organiseert JUMP freerun twee keer per 
jaar ‘4 the Love of Movement’, het grootste free-
running-event ter wereld. “Mensen van over de hele 
wereld komen naar Den Haag voor drie dagen clinics 
en jams. Ze komen onder andere uit Australië, Japan 
en Amerika.
’s Zomers huren we de hal van de Uithof en 
’s winters de Hellashal aan de Laan van Poot 
(Den Haag). Die bouwen we dan tijdelijk om tot 
 freerunninghal inclusief metershoge stapelbedden.”

Markt toont mij een video* met niet alleen mensen 
die de waanzinnigste capriolen uithalen, maar ik zie 
ze ook samen eten en op ieder plekje waar maar 
te slapen valt, hun slaapzak uitrollen. Er straalt zo’n 
heerlijke energie vanaf, dat ik betreur dat ik geen 
freerunner ben.

“Het is het grootste meest bekende freerun-event 
wereldwijd, mensen verblijven drie dagen in de hal 
waar ze zoveel mogelijk tijd met hun sport bezig 
zijn.”

NK Freerunning en kampioenen
Sinds 2016 zijn er Nederlandse Kampioenschappen 
(NK) Freerunning. Op het moment dat wij Mark 
spreken is hij met zijn team druk met onderhande-
lingen met de gemeente om de NK Freerunning naar 
Den Haag te halen. “Vorig jaar werd dit event tijdens 
de Urban Sports Week in Amsterdam gehouden, 
nu moet het naar Den Haag”, vindt Mark. En het is 
ze gelukt!

Op 3 en 4 juni wordt tijdens The Hague Pro 
Freestyle de NK Freerunning in het The Hague 
Beach Stadium op het strand van Scheveningen 
gehouden. Een ervaren internationale jury kiest de 
beste freerunner die zich een jaar lang Nederlands 
‘Style’ Kampioen Freerunning’ mag noemen.

Een mooie manier om de jeugd  

                    in beweging te krijgen.

Grote kans dat freerunners van het JUMP freerun 
team in de finale eindigen, want JUMP heeft al 
diverse kampioenen voortgebracht; niet alleen op het 
NK, maar ook op internationale kampioenschappen.

Stuntmannen en Next Generation
JUMP freerun werkt nauw samen met Stuntteam 
Hammy De Beukelaer; het meest bekende stuntteam 
van de Benelux. JUMP wordt gevraagd voor series, 
films en zelfs buitenlandse producties en leveren 
mensen die kunnen vallen, springen of andere free-
running gerelateerde stunts.

JUMP Academy geeft aan een selectie leerlingen 
tussen de 9 en 15 jaar – Next Generation – extra 
trainingen. Dit voorjaar waren zij een week in 
 Barcelona voor een H&M-commercial en ze zijn dit 
seizoen te zien bij het Tv programma: Holland’s Got 
Talent.*

*Voor het bekijken van de video’s en andere linkjes ga je naar [www…]
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Trainen bij JUMP
De JUMP Academy is te bezoeken tijdens de vaste 
trainingen, open gym-sessies en evenementen, maar 
is ook te huur voor scholen, organisaties en vereni-
gingen die eens willen trainen in een speciaal voor 
freerunning ontworpen zaal.

Open Gym elke zaterdag!
Een vrije training voor zowel leden als niet-leden die 
het parkour willen uitproberen en/of de eigen free-
running skills willen testen.

[tijden en locaties]

Meer info bij […]
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