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Advertorial (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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Blogs (NL) 
 

Opdracht: Informatief en aanstekelijk blog in lijstjesvorm (zoekwoordenonderzoek door 
opdrachtgever) 
Taal: Nederlands 
 

SLIM BESPAREN OP JE ONLINE AANKOPEN MET NIEUWSBRIEVEN 

We horen je al denken: Nieuwsbrieven? Ik krijg al te veel mails! Toch kun je makkelijk tientallen 
euro’s besparen door gewoon je mailadres achter te laten. Jij wil geen dief van je eigen 
portemonnee zijn, bedrijven willen hun klanten te vriend houden. Doe er je voordeel mee! 
 
Tip 1: Nieuw account, nieuwe kansen 
Geen zin in een uitpuilende mailbox? Maak een apart e-mailaccount aan voor nieuwsbrieven. Met 
een paar klikken heb je een nieuwe mailbox waar je in kunt kijken wanneer het jou uitkomt. 
Verzamel hier al je nieuwsbrieven van je favoriete webshops (en met een beetje geluk krijg je 
opnieuw korting bij winkels waar je al eerder hebt besteld). 
 
Tip 2: Check je spam 
Het is natuurlijk fijn dat mailprogramma’s verdachte mails eruit filteren. Helaas gebeurt het wel 
eens dat goedbedoelde nieuwsbrieven in de spam belanden. Zeker nieuwe of kleinere bedrijven 
lopen het gevaar om op een spamlijst terecht te komen (en dan loop jij die kortingscode mis!).  
Als de mail waar je op wachtte inderdaad in je spambox belandt, geef dan aan dat het bericht veilig 
is. Of zet de afzender op je veilige lijst. Daarmee help je ook het bedrijf en andere koopjesjagers. 
 
Tip 3: Wees een trouwe klant 
Webshops lokken je met introductiekorting voor nieuwe klanten. Blijf toch die nieuwsbrieven 
openen na je eerste bestelling: zo blijf je op de hoogte van nieuwe kortingen en soms zijn er 
exclusieve acties voor abonnees. 
 
Tip 4: Kijk in je mail op je verjaardag en andere feestdagen 
Je gegevens achterlaten bij veel verschillende bedrijven voelt misschien een beetje vreemd. Maar 
bedrijven willen niet per se weten hoe oud je bent, ze willen weten wanneer ze jou kunnen 
verleiden met extra korting. Hou rond je verjaardag en andere feestdagen goed je mails in de 
gaten: misschien krijg je wel een persoonlijk cadeau toegestuurd. 
 
Tip 5: Zorg dat je er snel bij bent 
Of je nou een nieuwe klant bent, je verjaardag viert of voor de zoveelste keer hebt besteld: let 
altijd op de verloopdatum van de korting. Vaak staat die in de kleine lettertjes onderaan. 
Bonustip: Lijkt het erop dat een webshop geen welkomstkorting heeft? Misschien heb je al eens 
eerder op de site gekeken, en ben je dus geen nieuwe klant meer. Verwijder je cookies of open een 
incognitovenster, en kijk of de pop-up nu wel verschijnt. 
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Opdracht: Blog voor zowel potentiële klanten als vakmensen 
Taal: Nederlands 
 
 
HOE ZIET HET IDEALE MARKETINGTEAM ERUIT? 
 
Marketing draait om resultaten behalen en doelen bereiken. Het begint allemaal bij het 
samenstellen van een goed team, met de beste mensen op de juiste plek. Maar waar begin je? 
 
Je kunt een lijst opstellen met taken die vervuld moeten worden, op basis daarvan je functies 
beschrijven en daar mensen met het juiste cv bij zoeken, maar dat is wel ouderwets. De opkomst 
van hard & soft skills bewijst dat het misschien slimmer is om bepaalde persoonlijkheden samen te 
brengen die elkaar perfect aanvullen.  
Deze types wil je in ieder geval in je marketingteam hebben: 
 
De Wandelende Contentkalender 
Deze geboren marketeer ziet overal kansen om handig in te spelen op wat er leeft. De creatieve 
ideeën blijven opkomen – met de contentplanning in het achterhoofd, natuurlijk. Met zo’n 
commercieel talent in je team ga je viral voordat je het weet. 
 
De Dubbelchecker 
Deze tegenhanger van de licht opportunistische marketingdenker voorkomt viral gaan om de 
verkeerde redenen. Nog even die blog spellchecken, en doet de nieuwe site het ook op mobiel? Is 
het inspelen op die actuele gebeurtenis wel zo’n goed idee? Een zorgvuldige collega bespaart 
iedereen extra (herstel)werk.  
 
De Woordkunstenaar 
Professionele teksten zijn belangrijk voor je imago, met als bonus dat bezoekers niet wegklikken. 
Naast een onfeilbaar taalgevoel (ook fijn voor de Dubbelchecker) heeft de huisschrijver inzicht in 
wat je klanten aanspreekt, en weet dat altijd in de juiste tone of voice over te brengen. 
 
De Beelddenker 
Laat het de Woordkunstenaar niet horen, maar beelden zeggen écht meer dan duizend woorden. 
Velen haken af als de tekst niet mooi is opgemaakt, of als ze niet snel kunnen vinden wat ze 
zoeken. De estheet in je team houdt niet alleen van fijne layouts en mooie plaatjes, maar let boven 
alles op consistentie. 
 
De Analyticus 
Onderschat niet het analytisch ingestelde teamlid tussen al die creatievelingen. Deze techneut is 
niet bang voor algoritmes en vertaalt data naar verrassende inzichten: als het maar gaat om 
optimalisatie. Voor elk probleem vindt de Analyticus een praktische en efficiënte oplossing. 
 
Het Mensenmens 
Communicatie komt van twee kanten. Het is belangrijk om als merk een goede relatie met je 
klanten op te bouwen én te onderhouden. De relatie-expert in je team kijkt voorbij de theorieën, 
gaat de interactie aan en blijft zo op de hoogte van alle meningen en gevoelens. 
 
Natuurlijk bestaat niet ieder marketingteam uit precies zes mensen. Eén persoon kan verschillende 
types in zich hebben. Een mensenmens kan ook graag dubbelchecken, taalwonderen kunnen 
technisch onderlegd zijn. Ook speelt groepsdynamiek mee: welke persoonlijkheid iemand ‘buiten’ 
heeft, hoeft niet te voorspellen hoe hij of zij op de werkvloer is – of binnen dit specifieke team. 
Welk type iemand is hoeft bovendien niet altijd voor te schrijven welke functietitel daarbij hoort. 
 
(…) 
 
Als je bij het samenstellen van je team de verschillende types, de rolverdeling en groepsdynamiek 
in gedachten houdt, haal je binnen no time de gewenste resultaten. Een goed team is het halve 
werk. 
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SEO-categorietekst webshop (NL)  
 
Opdracht SEO-categorietekst (zoekwoordenonderzoek door opdrachtgever) 
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.  
 
(…) 
 
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?  
 
(…) 
 
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 statement (webtekst) (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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Flyerteksten theatervoorstellingen (NL) 
 
Opdrachtgever Teddy shouldn’t smoke (dansgezelschap) 
Opdracht Tekst voor flyer, theaterbrochures, facebookevent 
Taal: Nederlands 
 
 
BLACK DOG 
 
Op welke leeftijd ben jij volwassen geworden? Sinds enkele jaren weten we dat je hersenen pas 
volledig ontwikkeld zijn rond je vijfentwintigste. Tot dan heb je een excuus om te zoeken, 
worstelen, afbreken en weer opbouwen. De puberteit ontgroeien is als wakker worden uit een 
hormonale bad trip. Omdat we allemaal ervaringsdeskundigen zijn, doen we de worsteling van jonge 
mensen snel af als groeipijn. Het hoort er nou eenmaal bij. Maar, soms is er meer aan de hand. Is 
het “gewoon de leeftijd” – of is het niet zo simpel? 
 
Black Dog is een interdisciplinaire voorstelling over het leven met een brein dat nog in ontwikkeling 
is. Moderne dans, beeldende kunst en elektronische muziek komen samen in een performance vol 
chaos en destructie, maar ook heftig verlangen. De dansers gaan dan weer een interactie, dan weer 
een confrontatie aan met elkaar, het decor en de muziek. Een voorstelling over volwassen worden, 
voor en door volwassenen. 
 
Over Teddy 
Teddy shouldn’t smoke is het dansgezelschap van choreograaf Marijke de Vos. In haar voorstellingen 
zoekt ze heftige emoties op en schuwt de confrontatie niet met de duistere kant van de psyche. Dit 
doet ze met de nodige humor en gevoel voor ironie, maar kijkt ook bloedserieus naar innerlijke 
ervaringen die niet altijd even ernstig genomen worden. Teddy gaat altijd de interactie aan met 
kunstenaars uit andere disciplines. Black Dog is het resultaat van de samenwerking met beeldend 
kunstenaar Frans van der Horst en componist Robbert Klein. 
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Opdrachtgever Lefkop (theatergezelschap) 
Opdracht Concept en tekst flyer 
Taal: Nederlands 
 
Tekst op voorkant flyer: 
 
Theatercollectief Lefkop presenteert een kroegvoorstelling vol verbale krachtpatserij van twee 
Rotterdamse zeebonken. Sinds Ari en Arie terug zijn van hun laatste vaart, vermaken ze avond aan 
avond de gasten van Café Weerdzicht. Wat blijft er overeind van de twee grootpraters in een café 
in Utrecht, ver verwijderd van de vertrouwde haven? 
 
Achterkant:  
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Voice-over commercial (NL) 

 
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? 


