De joepie-inspiratiesessie
Ontdek een radicaal andere manier van schrijven. Intuïtief en raak

Jij bent benieuwd of schrijven ook makkelijker kan
Sneller. Ontspannener. Meer zoals jij. Met meer lol en effect. Tuurlijk
kan dat. In deze inspiratiesessie ontdek je welke woorden je het beste
gebruikt. Je leert hoe je een zin schrijft die iedereen onmiddellijk begrijpt.
En je leert iets over je bloedeigen hersens dat je al veel eerder had willen
weten. Wedden? Heb je de rest van je leven plezier van.
Wat twee volstrekt willekeurige deelnemers zeggen
‘Hij er nog, mijn verbeterkabouter, maar ik heb met hem afgesproken dat hij soms even
stil is’, Peter Folkertsma, accountmanager — YoungCapital
‘Sinds de joepietraining weet ik dat schrijven veel makkelijker is als je schrijft zoals je
denkt’, Mara Spruyt, organisatie-adviseur — Kessels&Smit

Meteen aanmelden? Mail claire@dejoepieacademie.nl.
Op het programma
Voor de pauze. Weet welke woorden je beter niet en welke je beter wel schrijft. Ontdek een
knettereenvoudige manier om zinnen te schrijven die iedereen begrijpt. En: het verschil tussen
de Schrijver en de Redacteur.
Na de pauze. Alles wat je moet weten over samenhang. Maak het je lezer makkelijk met een
hapklare structuur. En natuurlijk: titeltips.

Handig om te weten
- de inspiratiesessie is van 10 tot 12 ’s ochtends. Inloop vanaf half 10
- in de filmzaal van de De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. Daar is goeie
koffie en het is makkelijk te bereiken. Allebei fijn :-)
- er is plek voor 39 andere deelnemers
- je betaalt 125 euro. Dat is exclusief btw en inclusief materiaal, theorie (in pdf) en een
exemplaar van ‘Jippie, ik schrijf een joepie’
- data in 2019: 18 juni, 17 september en 3 december

Eerst meer horen? Bel Joep: 06 1444 0837. Vindt-ie leuk!
Ook handig om te weten: de joepie-inspiratiesessie kan ook InCompany.
Als onderdeel van een kwartaalbijeenkomst of als aftrap van een teamdag.
Duur: 45 – 120 minuten. Maximaal aantal deelnemers: 250.

