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Treed lij weleens op als ghostwriter? Schri.lven namens een manager
of andere co lega is een hele kunsl Het be angrijkste is nog orrl le te
verdiepen in de lezer, vertellen drie ervaringsdeskundigen

GHOSTWRITING

SCHRIJVENUIT
ANIDERMANSNAAM
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.hrii\en is so$,ieso al làstig
zàt. Ilaar hoe zorg je elloor
dàt ie goede teksten

schrijli

GHOSIWRITIilG

I]T 7 STAPPEÍT

Hoe schriif ie een qoede tekst uit naam van iemand anders? Judith Winterkamp, trainer in

het schrijven van zakelijke teksten, zet de zeven belangrijkste stappen op een rij.

rlit nàan1\.an iemilncl anders?

"\ erdiep ie in de lezer'l zegt lrene Verwa

l.Start mét nadenken

tcr.')iatLLurliik staat de boodschap van de

Je kunt niet tegelijk schrÍven en nadenken. Bedenk dus watje wilt schrijven voordatje begint.

m:rnageL centraal, maar de teksl moet bo

Wat

r-,"n:rl goed passen

is

bij de ontvangerl' Irene

gho:t\rriter en eigenaar r-an Blij Support.

is

de kernboodschap? Kunje die in één zin omschrÍven? Watwiliouw collega metde

tekst bereiken? Wil hij informeren, overtuigen of betrokkenheid creèren? Hoe staat de lezer
tegenover de boodschap? Heeft hÍ bÍvoorbeeld een negatief gevoel datje moet ombuigen?

Ze heett tarcnlang als secretaresse gewerkt.

In die rol schreefze regelmatig tclGten uit
naanr r_an het bestuur. "Het u.as mijn taak

2.

verzalnel ilrÍoÍmàtie

Verzamel alle informatie die je nodig hebt om een tekst te schrijven.

ortl e11oor te zorSen dat hun besluiterl
qoed

laldden binnen de organisatie. In

3.

ilaak

een

opzetlè

r' ezer deed ik de bestuursmarketing. lVIijn

Omschrijf in een paar wooÍden watje met de tekst wilt. En doe tijdens het hele schriiÍproces

corlt[lLll1iciltie moest een positieve bewe
ging in de organisatie op gang brel1geni'

niet te veel aannames. Check bijje collega of opdrachtgeveÍ ofje metjouw eigen gedachten
op de goede weg zit. Mensen vinden het vaak niet erg om mel je mee te denken. Daarmee

L)m zeker te weten dat haar berichten
goed or erk*'amen, checkte ze regeimatig

Iaat je juist zien datje jouw taak serieus neemt en

ro de organisatie hoe de bestuursbesiuiten
.'F . ' -:( r h'erJ<n. \\,r. er ,'nrlulJcliik

4.visuallseerde lezeÍ

heid oi ontevledenheid? Dan pastc ze
:r.rÈr aommunicatie daarop aan. "Het lvas

heeft met de materie. Zo weetje zeker dat de tekst door iedereen goed begrepen woÍdt.

in die titd hjn clat il( ook notLrlist u'as.
I)rarrioor hoorde ik vcell' Irene merkte

5. Houd hea

dat zc rlret haar berichtcn een brLlg sloeg

op allerleiachtergrondinformatie. Je hoeft in een tekst ook niette laten zien hoe slim je

.

-,:. - lr(l De\luur er, (l( mede\1(rker\.

\ oor leidin!ígevenden is het vaak een
uitJrging o1r zo transparant mogelijk te
7iln. Tonder dat het te lbrmeel wordt.

lk

zorgde er in t'nijn communicatie voor dat

datje er een goede tekst van wilt maken.

Houd tijdens het schrijven één lezer voor ogen. Kies bijvoorbeeld voor iemand die moeite

kort

Beperkje tot de informatie die echt nodig is en laat de rest weg. De lezer zit niet te wachten
bent. Lange teksten schrikken af en de lezer is lui.

6.

schriiÍ

i1l

een

Ílow

Begin te schrijven en houd je daarbij aan je schema- Wees niet te kritisch, maar schrijf vrijuit
Zo blijf je in een flow. Het corrigeren doe je pas daarna.

.,c.k de menselijke kant aan bod kwam

I{eem het niet mee nàaÍ huls

.rln zo de aÍ.stand tussen het bestuur en dc

7.

_rr..ie1ielkers te verkleirlenl'

Ivlensen hebben soms de neiging om schrijfwerk mee naar huis te nemen, omdat het daar

,-r k I11en Paap, eigertaàr van Leuk plo
::: \.h1ijft regelmatig teksten uit naam
::- -,r1de1en. "ln een mkb-bedrijf is het
.:.:,,rs kent ons'lvertelt ze. "À{àdr
, :_:: :roeten ondernemers de medewer, :r: ::: len briefformeel aaospreken oP
. ::jrlg. Daar schakelen ze mii voor

: ..1 briel namens de ondernemers
-:.: .. .:; l-rrodschap zakelijk en formeel
:.::: l.:.::5ii heb ik ook oog voor de
:::: ::.: r.i1 de medelverkers die de brief
.:r.. -:::i.Ir'r. lleestal ben ikalsnotulist
bii het iunctioneringsgesprek
-....' -..rr Je briei. 2,, ri, 'I rrr
de minriek r-nn nensen al hoe de bood
aa]lr. ez:s

J.

-.

rustiger is. Doe dat niet, maar reserveer tÍd op je werk om aan een tekst te werken. Detekst
hoeft niet in één keer aÍJe kunt ook een kwaÍtiertje aan de tekst werken en één alinea
schrijven. Vervolgens stop je even en ga je bijvoorbeeld na de lunch verdet zo kunje stapsgewijs een goede tekst opbouwen.

'Voor leidinggevenden
is het een uitdaging
om transparant te
zíjnzonder dat het te

formeel wordt'
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schap op hen oyerkomt.

"lk merk biivoorbeeld
dat re ergens moeite
mee hebben ofdat ze
eigenlijk iets ander!

\vrIen zeggen. Soms
komen ze na hel ge-

)prek nàar mij toe om
me Íe verlellen wat

lt,

het met hen doet. Ddt
soorr emoties be_
spreek ik met de ondernemers

en ik houd

er rekening mee in
de brieÍdie ik narnens
oe onderneme§ s(hriif
Ik merk dat drt
goed werkt. De reactje
van cle ondernemer
rs vaak: dit js precies
zoals ik het

t,:,:
....,

bedoel.,

EIGEX STIJI,
Bij ghosrwriring is het
bovendien be
een sriil re kiezer]
die

I

.,

;;sr b,
lï-rllif *nu.i" de
reksr !oor schrijft.
"sn
ll-fo
fra,ner Judith Winterkamp
Tegt dar

ie
qaar niet in
moet doorschielen...Je
kunt
nret voorbijgaan aan je
eigen stjjl. HeÍ rs
ous nier de bedoeling
dat je de ouder
w€l\e schrijfsriji van je
manager probeert
ra re oootsen. Dat wordt
namejiik nooit
een goede tekst

"Schrijfbij voorkeur
teksten voor mana-

gers dre qua sriil bijjou
passen. Maak het
bespreekbaar àls de stiil
niet bijje pasr.

Ellen

12

P.ap
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Judith Winterkamp

'In het begin
was ik niet zo
kritisch. Dat
is me slecht

bevallen

Ji'klrnt in dat gel-al voorstellen om zelf

rraarla de ntana

een opzetie te maken,

in zijn eigen stijl. Zo helP
r'Jr-3e.'cr' \(1, 'c -n,\ r l'.r1. d.rt

ger het aanpast

'

' ..

het t-en goerle tekst u.ordt dan

tanleer'

ie zt-li getirrceeld stoflig taalgebruik
:robe€rt toc te voe!íenl'
De stiti\'an Ellen is kort, bo[dig en objec
i1e1.

Ze schrijlt alleen voor ldanten lt irar

zr' Ècht een

miltch mee hceft en die zicli

nnnen linden in haar stiil. "ik vind het
rcirlngriik om tekstcn l(oÍt te houden, om

.lit ie daalnree

de aandacht van de lezer

.rl ,,Lrd. . egr ze rri.. 'lL Jcnl. dèr ,(.ni n
nalier lan schriiven het beste lcert door
een gocde notuleertraining te l-olgen.

Daar leer je o1'[ goed te lLristeren en om
ho,ridzirken val bijzaken te scheidenl'

Iiide.s
.1()el

het schrijven houdt Ellen het

lan de tekst

goccl

vool ogen. "lk

'crzanel alle stukkeÈ die voor de tekst
r.lerant zijn. En met het doel in mijn

lrene Verwàter. Foto: Barbara VeÍwateÍ

:,thLerhoold begin ik tc schrijven. Pas als
ik..ht iets mis, bespreek ik dàt met de

stijl houden. "ln het bcgin rvas ik daar
niet 7rr kritis.h in': \'ertelt ze. "Dat is me

ken. En ik zorg ervoor dat ik lne inleef
in hun situatie. Ik heb bijvoorbeeld wel-

r.i.dlachtgeverl'

slecirt ber.al1en.

r\lijn stijl

cn geu,aagder dan een gemiddelde tekst.

eens een e mirilgeschreven vool icmancl
die eel arvard had ge\^'onnen, ter\\,ijl

In dic tijd heb ik weleens een opdmcht
r-r»r eel nkb-bedrijf aangenomen rr.aar

rvilcie ovel beide emoties iets lateo $,eten

Oi het ooli eng is

.,d .
...

-:; ik

rd.

l'el

0111

uit naanl van ie

r. r(.chr Uren) "lr

lret bcgi-r
onzeker'l r,ertelt E11eo. "Giran

.::.' ee ging hct steeds beter. ]e leert de
:: ::aqer beter kennen. Ln hoe meer je
: r erschillende lnanagers schrijft,
: . ieter je leert om jc tclkens $'eer in

is iets brutaler

haar lriendil'l in het ziekenhuis

ír

1ag.

Ze

haar mailinglijst. In cle

bii ik t\\,ijfclde oflve wel op één lijn zaten.

aan dc mensen

ï)en ik dc telst een|traalafhad.

r,onden

tckst heb ik uit hàa1 naaln omschrer.el]

er

door rvellie rollercoaster \.an gevoelens

ze het toch allenaal iets te spànnend

is

het een tekst u.ilar ik niet mcer'zeilachter

zij gaat. Omdat ik die gevoelens zelfniet
heb. k:rn ik die emotic rakcn zonder dat

: :.rnaklielijker ge$,orden sincls ik
r :. :::.-er in loo[dienst lverk, maar a]s

stond. Sindsdjen ben ik klitischel en zeg

ik daarin doorschiet.

ik r,akel nee. lk werk aileen lrog

:.-..::rdige. Ik kan nu

voor ldanten die denken: ik heb een Ircrre

"Ee[ !íoede tekst heeft ook een booci
schap of een moraal. De Lroodschirp van

noclig. Dat geeft me meer energie, omdat

deze tekst 1r,as:

:::: ::rder te verplaatsen. BovcDdien

-=::

zelf de klanten

: die het besle bij mij passenl'

gingen ze erin schavcn. Daardoor

l'erd

nraar'

so s lijkt

het alsof ik het

ik clan trots len ziin op het eindresultaat."

perfecte ler-en heb, maar ook mijn Ieven

BRUTÀÀL EN GEWÀÀGD

Leest het dan nog wel als <le tekst van

heell lichte en donkere kirnten. En beide

Llok Irenc heett een eigen stijl, onclanks
dat ze uit na:rrn van anderen schrijft.7,e

iemand anclers, ook als ie een eigen stiji
hebt? "lazeker'l zegt Irene. "lk l<ies de

kanten n'rogen er zii[. Zo'n troodschap

sch

rliÈ :rlleen r.oor lJanten die van hairr

rr

oorderr J ie

n

r

ijn L Lrrrt, n .,.,1.

Sebr L r-

geeft een lvow-gevoel àa]1 de tekst erl

maakt het complectl'
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