Online schrijfprogramma Van virtueel naar reëel
4 of 7 weken achter elkaar op vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur
Wat gebeurt er op de schrijfochtenden?
± 9.15 uur - verbinding open
9.30 uur - kennismaken/begroeten + waar ga je aan werken?
± 9.45 uur - associatieve schrijfoefening om in een vruchtbare schrijfmodus te komen + bespreken
± 10 uur
- zelf aan het werk [vragen stellen, korte 1-op-1 mogelijk]
± 12.15 uur - afsluiten: we bespreken hoe het ging en kijken vooruit naar de volgende week
Vanaf ± 10 uur tot 12.15 uur blijft de online verbinding (via Zoom) open, maar werkt iedereen voor
zich aan z’n eigen project. In die tijd kun je altijd je concrete vragen aan mij stellen, of we doen dan
een korte 1-op-1.
Een vraag stellen of tip geven aan de andere deelnemers kan altijd.
Wat je krijgt als deelnemer aan het online schrijfprogramma Van virtueel naar reëel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 of 7 weken lang elke vrijdagochtend schrijven (9.30 – 12.30 uur)
vooraf: een paar opdrachten die we van tevoren bespreken
van start met een reële planning en aanpak
de voortgang wekelijks besproken
wekelijks vooruitkijken naar de volgende schrijfochtend
je schrijfbarrières aangepakt
2 x een 1-op-1* met mij
relevante achtergrondinformatie uit mijn boek De B van beginnen - met schrijven (digitaal)
je tekst meegelezen of geredigeerd*
kleine groep (minimaal 4, maximaal 8 deelnemers)
grote stap voorwaarts met je droom of project (zoals je webteksten af, een paar
hoofdstukken van je boek of je artikel klaar)
een beter/makkelijker schrijfproces
meer zelfvertrouwen

* te gebruiken tot een maand na de laatste online bijeenkomst

Je investering
Voor € 299 (4 weken) of € 499,- (7 weken) ex 21% btw doe je mee aan het online schrijfprogramma
Van virtueel naar reëel.*
* het gaat door bij minimaal 4 deelnemers

Reacties van deelnemers:
• ‘echt een slag gemaakt en zeker niet zover gekomen zonder dit programma’
• ‘echt heel leuk programma en zeker voor herhaling vatbaar’
• ‘grote stappen gezet, tevreden over het resultaat’
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