
Add en Anke presenteren, in samenwerking met Contexto, de pilotworkshop:

De Knipperende Kursor
Schrijven voor mensen met een vol hoofd

'Als jij dit nu even op papier zet.' 'Ja hoor, doe ik.' Het is eruit voordat je er erg in hebt. Je vindt het 
leuk namelijk, schrijven. Zoals je zoveel dingen leuk vindt. En schrijven hoort nu eenmaal bij je 
werk. Of bij je vrijwilligerswerk, waar je niet voor niets ooit aan begonnen bent. Of bij het runnen 
van een eigen bedrijf.

En dan ga je ervoor zitten... en weet je niet waar je beginnen moet. Of je begint enthousiast, maar 
loopt vast. Begint opnieuw, en loopt opnieuw vast. Teveel informatie, te weinig overzicht. Het lukt 
je niet om je te concentreren. En dan denk je al gauw: 'Waarom ben ik hier eigenlijk aan begonnen, 
ik kan dit helemaal niet'.

Ken je dit? En wil je dit doorbreken? Kom naar de pilotworkshop De Knipperende Kursor. Onder 
begeleiding van (ervarings-)deskundige schrijvers en schrijfcoaches Manon Kleijn en Anke Welten, 
werk je op een verrassende manier aan een tekst waar je al een poosje tegenaan hikt. Je 
onderzoekt waar en waarom je vastloopt en ontdekt wat je daaraan kunt doen. Al doende 
(her-)ontdek je je creativiteit en wordt het schrijven weer leuk. Resultaat van de workshop: de 
basis voor een duidelijke, informatieve en levendige tekst om trots op te zijn. 

Datum: vrijdag 10 april, 10.30 – 15.30 uur

Locatie: een goed bereikbare locatie in Rotterdam (adres volgt na aanmelding)

Voor wie: iedereen die beroepsmatig of voor vrijwilligerswerk moet en wil schrijven, en vaker dan 
hem lief is vastloopt wegens concentratieproblemen.

Kosten: omdat het om een pilot gaat, hanteren we een speciale prijs van € 59,- inclusief BTW en 
lunch; je ontvangt in de week voor de workshop een factuur per e-mail.

Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 12

MEENEMEN

- Een pen of potlood waar je lekker mee schrijft.
- Een werk- of hobby-gerelateerde tekst waaraan je tijdens de workshop wilt werken (een blog, 
webtekst, memo, verslag etc.) van minimaal 400-500 woorden. Of een beschrijving van wat je zou 
willen schrijven. Neem de tekst of beschrijving mee op papier, want we werken zonder laptops of 
computers.

VAN TEVOREN

Om de workshop goed voor te bereiden, nemen we in de weken ervoor telefonisch contact met je 
op. We horen dan graag aan welke tekst je tijdens de workshop wilt werken en inventariseren wat 
je vragen en verwachtingen zijn.



MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over de workshop? Neem dan contact op met Anke Welten, 06-23436479

INSCHRIJVEN

Je kunt je inschrijven door je naam, (factuur)adres, telefoonnummer en e-mailadres te mailen naar 
training@contexto.nl

ANNULEREN

Je kunt kosteloos afzeggen tot en met donderdag 26 maart, daarna ben je het volledige bedrag 
verschuldigd. Je mag ook iemand anders in jouw plaats laten komen, maar laat het ons dan wel 
even weten.

OVER DE TRAINERS

Anke Welten is verhalend journalist en protagonist in blogduo Add & Anke. Op haar website blogt 
ze over haar relatie tot aandachtstekortstoornis AD(H)D. Ze schrijft sinds ze het alfabet kent. Ooit 
omdat ze met pen en papier beter uit haar woorden kwam dan mondeling, later vooral omdat zij 
er zoveel plezier aan beleeft, dat ze van schrijven haar beroep heeft gemaakt. Sinds ze weet dat zij 
ADD heeft, realiseert zij zich dat schrijven voor haar ook altijd een manier is geweest om structuur 
te brengen in de vrolijke chaos aan ideeën in haar hoofd. 

Manon Kleijn is communicatieadviseur, tekstschrijver en schrijftrainer bij haar eigen 
communicatiebureau Contexto Tekst & Training. Teksten zijn voor haar een krachtig middel om 
inspiratie, ideeën en kennis te verspreiden. Ze is gefascineerd door hoe mensen schrijven, en welke 
effecten dat heeft. Ze schrijft zelf sinds ze op de kleuterschool een schrijfmachine ontdekte, en 
gebruikt haar jarenlange professionele schrijfervaring graag om anderen makkelijker en met meer 
plezier te laten schrijven. 
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