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Training Schrijven met Impact (voor het onbewuste brein) 
 
De boodschap van je tekst is glashelder. Het belang ervan voor de lezer ook. Maar toch reageert die 
lezer niet. Of niet op de manier die jij wilt. Hoe dat komt? 
 
Mensen zijn in hoge mate onbewust. Dat betekent dat jij als schrijver onbewust schrijft: op een manier 
die voor jou handig of logisch is. Maar het betekent ook dat de lezer onbewust leest: hij interpreteert en 
reageert vanuit emotie. In de eendaagse training Schrijven met Impact leer je om bewust te schrijven. 
En dan wel voor het onbewuste brein van de lezer. Zodat die reageert zoals jij wilt. 
 
Aanpak 
We werken vanuit jouw praktijk. Dat betekent dat je voorafgaand aan de training je eigen teksten 
instuurt. Denk aan brieven, e-mails, uitnodigingen of tekstjes voor een nieuwsbrief. Op basis daarvan 
maken we een maatwerkprogramma met de teksten van de deelnemers.  
 
Programma 

Ø Schrijfopdracht: wie is wie? 
Ø De rol van ons onbewuste en irrationele brein… 
Ø … dat ons voor uitdagingen stelt als we schrijven. 
Ø Je tekst tot 60% terugbrengen in omvang: de rol van scope 
Ø Waarom een piramideopbouw beter werkt in het onbewuste brein 
Ø Stuur naar de actie die jij wilt: hoe lezersvragen het onbewuste brein activeren 
Ø Hoe zet je het lampje van de lezer aan? Pulltechnieken in tekst 
Ø Afsluiting + evaluatie 
 

Opzet 
Deze training organiseren we incompany. De training is zowel digitaal als live te volgen (als de 
maatregelen dat toestaan). De training duurt één dag (live) en twee dagdelen gesplitst in de tijd 
(digitaal). 
 
Voor wie? 
Voor alle communicatieprofessionals en andere schrijvers: doorgewinterd of niet. Maximaal 9 
deelnemers per groep in een digitale opzet. Maximaal 10 deelnemers per groep in een live opzet. 
 
Resultaat 
Na deze training: 

ü Kijk je op een geheel nieuwe manier naar schrijven en lezen. 
ü Weet je hoe je de lezer bereikt én zijn aandacht vasthoudt. 
ü Snap je hoe je de lezer jouw kant (actie) op kunt verleiden. 
ü Beschik je over state-of-the-art technieken om ‘sexy’ te schrijven. 
ü Is er meer aandacht en een grotere waardering voor je tekst.  
ü Heb je meer invloed met je tekst. 
ü Heb je meer plezier in schrijven! 

 
 
 


