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Advertorial/conversiegericht artikel (NL) 
 
Opdracht Conversiegericht artikel/advertorial over Rotterdam 
Taal Nederlands 
 
Toerist in eigen land: leer het echte Rotterdam kennen in 1 uur 

 
Heb jij Rotterdam al ontdekt? Manhattan aan de Maas is niet alleen populair bij buitenlandse toeristen, ook Nederlanders nemen massaal de trein naar de 
havenstad. Waarschijnlijk ben je bekend met de Euromast, de Erasmusbrug of één van de vele musea. Als gevorderde Rotterdam-bezoeker ben je 
misschien naar de Kop van Zuid en Katendrecht geweest. Maar weet je ook hoe de Rotterdammers wonen, shoppen en eten  
 
Je kunt talloze citytours boeken, maar met Google Maps op zak kun je heel gemakkelijk je eigen tour plannen, nét naast de platgetreden paden. Zo 
ontdek je zelfstandig een stukje authentiek Rotterdam – en het is een stuk goedkoper!  
 
Dwarsdoorsnede van Rotterdam 
Dé tip die Rotterdammers zelf geven: loop de gehele Nieuwe Binnenweg af, richting Historisch Delfshaven. Deze levendige straat is twee kilometer lang en 
doorkruist meerdere wijken die nét buiten het centrum liggen. Als je de hele route wandelt en af en toe een winkel induikt of even stil staat om de 
architectuur te bewonderen, ben je volgens Google Maps ongeveer een uur zoet. Waar te beginnen? 
 
Begin bij de kabouter 
Je tour start op het Eendrachtsplein, in het stadscentrum. Vanaf Rotterdam Centraal kun je de tram nemen, maar voor de echte diehards is het in een 
kwartier aan te lopen. Dit plein is wereldberoemd vanwege het dubieuze standbeeld Santa Claus, dat volgens de kunstenaar een kerstman met een 
kerstboom moet voorstellen. De Rotterdammers doopten het – volgens de lokale traditie – al snel om tot een kabouter met iets anders in zijn hand. Dit is 
een makkelijk herkenbaar startpunt van je tour: als je het drukke kruispunt oversteekt begint daar de Nieuwe Binnenweg. 
 
Tip: drink voordat je aan je tour begint een kopje koffie bij Heilige Boontjes, in het oude politiebureau aan het Eendrachtsplein. In dit café werken ex-
gedetineerden in de keuken en in de bediening (en je mag zelf je zonden opbiechten in het gastenboek op het toilet). 
 
(…) 
 
Grachtenpanden 
Aan het einde van de route ligt het best bewaarde geheim van Rotterdam: Historisch Delfshaven. Hier vind je nog een stukje van de stad zoals die eruit 
zag vóór het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt bijna een andere stad, met grachten en bijbehorende historische grachtenpanden. 
Loop een rondje door dit bijzondere stuk oud-Rotterdam, en vergeet vooral niet even te proosten bij cafés De Oude Sluis of De Ooievaar, met een perfect 
uitzicht over het water. Met de metro of tram ben je snel weer in het centrum, maar je kunt natuurlijk je tour voortzetten om tóch nog even langs die 
Euromast te gaan. 
 
Heb jij het echte Rotterdam al gezien? Boek nu je ticket en ontdek het zelf!  
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SEO webtekst (NL) 
 
Opdracht SEO-tekst voor categoriepagina webshop (na zoekwoordonderzoek door opdrachtgever) 
Opmerking Ik wist nog niets over netwerkkabels voordat ik aan deze opdracht begon. Binnen één middag heb ik me ingelezen en vervolgens 
deze tekst geschreven, met als doel om zowel de leek als de expert goed te informeren. 
Taal Nederlands 
 
Voordeliger uit met een netwerk toolset 
 
Heb jij alles in huis voor een betrouwbaar netwerk? Met een complete netwerk gereedschapset ben je in één keer klaar. Zo heb je altijd het juiste UTP 
gereedschap van goede kwaliteit bij de hand.  
 
(…) 
 
Altijd het juiste netwerk gereedschap bij de hand 
Iedere klusser kent het: je koopt gereedschap voor één klus, maar tijdens het werken blijkt dat je nog iets anders nodig hebt. Dus: terug naar de winkel 
om die andere tool te halen. Later loop je tegen de volgende uitdaging aan, waarvoor je het juiste gereedschap ook nog niet hebt. Dit kost niet alleen 
veel tijd, het is ook duurder om steeds opnieuw los gereedschap te kopen. Waarom niet meteen een volledige set in huis halen?  
 
Met een netwerk toolset heb je al je benodigde UTP gereedschap altijd bij de hand. Bij de aanleg van een bekabelingsnetwerk weet je zeker dat je niet 
voor verrassingen komt te staan. Ook voor toekomstig onderhoud is een volledige gereedschapset de investering waard.  
 
Welke netwerk toolset kiezen? 
Ga voor een complete set met alle basisbenodigdheden voor het aanleggen en onderhouden van een betrouwbaar netwerk, of investeer in een 
professionele UTP toolset om op alles voorbereid te zijn. Beide opties zijn voordelige sets met kwaliteitsgereedschap in een compacte verpakking.  
 
De basis in huis met een complete set 
Voor het eerst aan de slag met de aanleg van een (thuis)netwerk? In een basis UTP gereedschapset zit alles wat je nodig hebt. Denk aan een kabelstripper 
om de huls van een kabel te verwijderen, een LSA punch down tool om de kabel op de juiste manier af te werken op lsa stroken, een krimptang om 
connectoren te bevestigen en een kabeltester om het aangelegde netwerk te testen. Met één setje ben je meteen klaar én voordeliger uit.  
 
Netwerk toolset voor professionals 
Voor de doorpakkers is een professionele gereedschapset een aanrader. Naast alle standaard tools is de set uitgerust met extra gereedschap en 
verschillende soorten connectoren. Met deze verzameling producten van goede kwaliteit ben je klaar voor ieder project. Natuurlijk is een professionele 
set ook geschikt voor thuisgebruik. 
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Artist statements (NL + EN) 
 
Opdrachtgever A.Brandsma (modelabel) 
Opdracht Aankondiging voor tijdelijke website, artist statement en bio 
Taal Nederlands en Engels 
 

NL 

A • Label by A • Brandsma is een ode aan het onopvallende. Laten 

we het basic+ noemen: simpel, maar met subtiele details. Deze 

details zijn geïnspireerd door patronen uit gevonden 

kledingstukken, die op deze manier voortleven in jouw 

kledingkast. De hele collectie is makkelijk te combineren, bedoeld 

om langer mee te gaan dan vluchtige trends. 

De gehele collectie van A • Label by A • Brandsma zal permanent 

verkrijgbaar zijn, online en in de winkel. Het enige dat elk seizoen 

verandert, zijn de stoffen en kleuren. Maar misschien, als je goed 

oplet, verschijnt er af en toe een uniek stuk. 

Op dit moment wordt de collectie verkocht bij Puha in Utrecht. In 

november 2018 wordt de online shop voor A • Label by A • 

Brandsma gelanceerd. Hou deze site dus goed in de gaten om niets 

te missen. Of kom gewoon terug als het jou uitkomt – A • 

Brandsma blijft hier nog wel even. 

EN 

The new A • Brandsma label celebrates the understated – let’s call 

it basic+. Designs are clean and simple, with subtle details 

inspired by found patterns in existing garments. All ready-to-wear 

pieces should easily blend in with your wardrobe, meant to last 

beyond fads and trends.  

The whole collection will be permanently available online. Each 

season new colors and fabrics are added. If you look closely, 

sometimes a unique piece will pop up. 

The collection is currently being sold at Puha Utrecht. In 

November 2018 the complete website will launch, including the 

online shop for A• Label by A • Brandsma.  

Make sure you stay up to date to not miss out. Or don’t. Just 

check back whenever it suits you – A • Brandsma is here to stay. 
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Opdrachtgever Malou van den Berg (fotograaf) 
Opdracht Korte artist statement voor bij tentoonstelling in metrostation Gerdesiaweg 
Taal Nederlands 
 

 

Rotterdam 18.30 

Op straat vallen de verschillen op, thuis vind je de 

overeenkomsten. Malou van den Berg fotografeerde 

Rotterdammers op hetzelfde tijdstip en op de plek waar zij 

zich veilig voelen, uitrusten, lachen en huilen: de 

woonkamer. Met deze serie foto’s laat zij zien dat wij 

achter de voordeur meer met elkaar gemeen hebben dan 

we soms denken. Je mag bij deze Rotterdammers gerust 

naar binnen gluren. Als we zien wat ons verbindt, komen 

we dichter bij elkaar. 
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Persbericht (NL) 
 
Opdrachtgever Podiumwerkplaats Rotterdam (jeugdtheaterschool) 
Opdracht Persbericht voor plaatselijke kranten 
Taal Nederlands 
 

Podiumwerkplaats opent in Rotterdam 

Dit najaar komt een nieuwe theaterwerkplaats voor jongeren en volwassenen naar Rotterdam. Voor iedereen die behoefte heeft aan méér 

dan een gewone theaterles. Door zelf een voorstelling te maken, scherp je jouw acteer- en danstalent aan, in plaats van andersom. Hoe 

werk je samen als groep? Hoe breng je vorm en inhoud samen? Moet je clichés vermijden of juist gebruiken? Moet er een script zijn, of kun 

je ook improviseren? En het belangrijkst: hoe breng je verschillende disciplines samen? 

Podiumwerkplaats is opgericht door choreograaf Marijke de Vos en theatermaker Pé Bies. Beiden hebben jarenlang ervaring met lesgeven, 

en met hun (jeugd)voorstellingen vielen ze al vaak in de prijzen. In de werkplaats ga je een jaar lang met Pé en Marijke aan de slag. In 25 

lessen maak je samen met je groep, onder begeleiding van de docenten, een moderne voorstelling die dans en teksttheater combineert.  

Er is een groep voor jongeren (14 tot 21 jaar) en voor volwassenen (vanaf 21 jaar). De werkplaats voor volwassenen start op woensdag 31 

oktober met de wekelijkse avondlessen, de jongerengroep start op donderdag 1 november. 

Op zaterdag 20 oktober is er een open dag, waarop je vrijblijvend kennis kunt maken met de werkwijze van Pé en Marijke. In één dag werk 

je met hen aan een voorstelling, zodat je kunt kijken of de werkplaats iets voor je is. 
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Voice-overs voor commercials (NL) 
 
Opdrachtgever Bigguban voor IT Campus Rotterdam 
Opdracht Script voor voice-over intern aankondigingsfilmpje 
 
De wereld verandert razendsnel  

Onzichtbare processen sturen onze manier van wonen, werken  

en reizen 

Dat maakt ons leven makkelijker 

En veiliger 

Wie verstand heeft van deze processen, heeft de toekomst 

Het is dus belangrijk om de juiste mensen op te leiden 

En hun kennis up to date te houden 

Waar anders dan in Rotterdam? 

 

(…)Door intensieve samenwerkingen mogelijk te maken 

Zorgen we dat het aanbod van kennisinstellingen beter 

aansluit op het werkveld 

Zodat meer mensen sneller, beter aan het werk kunnen 

En iedereen de kans krijgt om zich te blijven ontwikkelen 

Niet alleen nu. Maar een leven lang. 

Van de absolute basis tot digitaal meesterschap. 

 

(…)Samenwerking en innovatie zijn niet alleen van belang voor 

bedrijven in de IT-sector 

Informatietechnologie is niet altijd zichtbaar 

Maar de toepassing wél 

Overal om ons heen 

Veel verschillende sectoren maken gebruik van IT-gedreven 

innovaties 

En profiteren van meer cross-sectorale samenwerking en IT-

talent 

Door uitwisseling en samenwerking met onderwijs en 

bedrijfsleven 

 

(…)De wereld verandert snel 

Maar Rotterdam zit er bovenop 

Door samen te werken en te blijven innoveren 

Blijven we de ontwikkelingen vóór 

Of zetten we ze zelf in gang 

Waar anders dan in Rotterdam? 

 

Opdrachtgever Important People voor Gemeente Rotterdam 
Opdracht Voice-over commercial voor investeerders (B2B) 
 

Rotterdam.  

Stad van doorzetters.  

Stad van elke dag de mouwen opstropen en doen waar je goed in 

bent.  

Het is een cliché, want het is waar.  

Waar je ook kijkt.  

Rotterdammers werken hard.   

Maar voor sommigen 

Is alleen hard werken is niet genoeg.   

 

(…)Rotterdam barst van de goede initiatieven.   

Creatieve oplossingen voor complexe problemen.    

Al die handen uit die mouwen krijgen heel wat voor elkaar.   

Dat ontstaat niet zomaar. 

De weg van idee naar onderneming is keihard knokken.   

Elke investering kan daarbij helpen. 

Met tijd.   

Met een luisterend oor.  

Met een helpende hand.  

 

(…)Rotterdammers investeren in Rotterdam.  

Allemaal op hun eigen manier.  

Samen werken ze keihard 

Dag in dag uit 

Om Rotterdam nóg beter te maken. 

En niet alleen door te werken 

Ook door te kopen,  

Door te luisteren 

Door te vertellen. 

Ook een klein gebaar 

Kan een grote impact maken.  

Iedereen kan investeerder zijn. 

Maar goed.  

Dit zijn allemaal mooie woorden. 

Tijd om die mouwen op te stropen. 

Laten we er niet langer omheen lullen/draaien.  

Mijn vraag aan jou is: Hoe investeer jij in de stad? 


