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Hi, wij zijn  
Denkfabriek 

Agency!
 

Het is onze missie om de wereld te verbeteren 
door middel van het bouwen van strategische, 

professionele en complete websites voor onderne-
mers - inclusief copywriting, design, marketing basics 

en de website zelf.

Het is onze visie om de wereld een stukje mooier te maken 
door middel van digitale producten.

Sinds december 2019 specialiseren wij ons in het maken 
van strategische websites. Dat doen wex nog altijd met 
veel plezier. We vinden het supertof om mee te mogen 
denken met concepten. We krijgen energie van gepas-
sioneerde ondernemers en stromen elke keer over van 
geluk als we weer een mooi project hebben afgerond. 

In januari 2021 besloten we om ons meer te gaan 
focussen op bedrijven die de wereld mooier 
willen maken. Starters zijn nog steeds wel-

kom, mits ze zich inzetten voor een betere 
wereld. Nu zijn ook senior onderne-

mers welkom, zolang ze die missie 
maar delen.

Meer dan teksten zonder dt-foutjes: teksten die 
passen bij jou en je merk.

Het belang van goede teksten 
wordt vaak onderschat. Natuurlijk is 

het visuele aspect van websites heel 
erg belangrijk, maar goede teksten 
kunnen je website echt maken. 
Het zit hem in de kleine dingen: in 
een paar woorden krachtig kunnen 
omschrijven welke waarde jij toevoegt 
en waar je voor staat, de juiste snaar 
raken met de toon of de juiste CTA’s 
op de buttons zetten. Wij doen het 
allemaal voor je.

Wij schrijven teksten die aansluiten 
bij jou, je bedrijf en je doelgroep. Op 
basis van een telefonisch interview 
schrijven wij jouw webteksten, blogs 
of brochureteksten, waar jij dan 
weer 2 correctierondes op hebt. Zo 
kunnen we doorvragen en tot de kern 
doordringen én weten we zeker dat 
jij tevreden bent. Ook bereiden we 
het interview goed voor, zodat we 
echt kunnen knallen tijdens het 
telefoongesprek.
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TEKSTEN NAKIJKEN
Zorgen dat jouw teksten 

kloppen –
zowel taalkundig als 

strategisch

VANAF €130,-

TEKSTEN SCHRIJVEN
Jouw verhaal op papier 

zetten

VANAF €130,-

BLOGS
Tekstjes die inspelen op 
de actualiteit en bijdra-
gen aan jouw credibility

VANAF €113,-

We gaan aan de slag vanaf 500 woorden voor 
teksten schrijven en vanaf 2.000 woorden van 
teksten nakijken. Bij minder woorden brengen 
we het bedrag van de 500 of 2.000 woorden 

in rekening. Pakketprijzen zijn altijd goedkoper. 
Voor de blogs gaan we aan de slag vanaf 1 

grote blog of 2 kleine blogs.
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Teksten nakijken
ZORGEN DAT JOUW TEKSTEN KLOPPEN – 
ZOWEL TAALKUNDIG ALS STRATEGISCH

Teksten checken op spelling, interpunctie  
en strategie
Checken of het aansluit bij jouw doelgroep, 
missie, visie en verhaal
Herschreven op basis van jouw tekstuele input

Zorgt ervoor dat jij een professionele 
indruk kan maken
Maakt jouw teksten meer 
converterend doordat het jouw 
doelgroep meer aanspreekt
Fijn om een ‘leek’ of externe te 
hebben die met een frisse blik kijkt

Waarom wil jij dit?

WIST JE DAT…
…wij bij elke €1.000,- aan omzet een boom 

planten?

“NinaRosa kwam zelf met 
het idee om blogs voor 
I Love Bali te schrijven. 
Wat was ik daar blij mee! 
Ze schrijft leuke, vrolijke 
blogs waar ze duidelijk 
veel tijd en aandacht aan 
besteedt. Een fijne toe-
voeging aan de website!”

DAISY, BLOG  
ILOVEBALI.NL
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WIST JE DAT…
…wij ook collaborations hebben met 

een SEO-partij, fotografie, social media 
marketeer en juriste?

Teksten verpakking  
voedingsproduct

Magnetron: Ontdoe mij van mijn wikkel en plaats mij (met 
deksel en al!) in de magnetron. Je maakt me heet door mij XXX 
minuten op XXX in de magnetron te laten draaien. Verwijder 
dan mijn deksel en draai deze om. Zo heb je een onderbord 
voor extra stevigheid, handig!

Oven: Ik ontdooi het beste als je mij ’s nachts in de koelkast 
zet. Anders werkt minimaal 8 uur ook. Verwijder daarna mijn 
wikkel en deksel en plaats mij in een voorverwarmde oven op 
XXX graden. Afhankelijk van jouw oven heb ik ongeveer XXX 
minuten nodig om tot de kern warm te worden.

Pan: Laat mij eerst ’s nachts (of minimaal 8 uur) ontdooien 
in de koelkast. Verwijder de wikkel en deksel en laat mijn 
inhoud de pan in glijden. Middelmatig vuur is warm genoeg 
en ik word het lekkerst als je me rustig verwarmt. Ben ik niet 
smeuïg genoeg? Voeg dan een plonsje water of olie toe tijdens 
het bakken.

Nadat je me hebt ontdooid, ben ik nog één dag houdbaar zo-
lang ik in de koelkast sta. 

Mijn bakje is van suikerriet gemaakt en heeft geen negatieve 
impact op het milieu, ik kan zelfs bij de compost! Er is wel één 
dingetje: na een tijdje wordt dit bakje wat slapper. Daarom is 
het beter als je mij op een onderbordje ontdooit, zodat er geen 
condens in de koelkast kan lekken.

Voorbeeld herschreven tekst
OP BASIS VAN AANGELEVERDE TEKST
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Teksten schrijven
JOUW VERHAAL OP PAPIER ZETTEN

Teksten ‘from scratch’, op basis van een 
telefonisch interview
Wij doen de opzet en leiden het interview, 
zodat jij je niet druk hoeft te maken
Ook mogelijk om (delen van) jouw tekstuele 
input te gebruiken, als je dit fijner vindt
Duidelijke planning, presentaties en 
correctierondes

WIST JE DAT…
…je op onze website 50+ blogs 

vindt? Dit zijn interviews, 
guides en tips

Laat jou een professionele indruk maken
Scheelt jou veel tijd en moeite (in 
vergelijking met zelf schrijven)
Trekt de juiste klanten aan en maakt de 
juiste indruk, passend bij de rest van jouw 
branding en marketing

Waarom wil jij dit?

“Ninarosa denkt assertief 
en uitgebreid met je mee 
om de juiste branding 
door te trekken in de 
communicatie.”

MARLOT,  
MAALTIJDENBEDRIJF 

FREASY
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WIST JE DAT…
…wij altijd een pakket op maat voor jou samenstellen? Dus 

geen probleem als je specifieke wensen hebt

Voorbeeld geschreven tekst

About page
Bewust leven met Daphne Rose
Het leven is magisch. Jij kunt het beste uit jouw leven halen, mits jij beschikking hebt tot de 
juiste informatie, inzichten, middelen en producten. Daarom ben ik begonnen met Bewust 
leven met Daphne Rose. Om jou die veilige plek te bieden en je weer verliefd te laten wor-
den op het leven, zonder dat je je beoordeeld of doelloos voelt. 

By Daphne Rose
Door middel van onze hoogenergetische producten met etherische olie, edelstenen en 
kruiden en spirituele diensten wil ik vrouwen aansporen, helpen en ondersteunen om hun 
droomleven te realiseren.

Want ik geloof dat iedereen een fijn, gezond en gelukkig leven kan leiden. Ik wil onder-
steuning bieden die jou kan helpen om dichter bij jouw ware zelf te komen, goed met jouw 
emoties en gedachten om te kunnen gaan, te leven vanuit jouw hart en verbinding met 
jezelf en anderen aan te gaan, zodat jij je droomleven kan realiseren. 

Ervaar de kracht van intentie zetten met behulp van informatie, inzichten, diensten en 
producten. In het complete aanbod van bewuste, spirituele producten en diensten zit zeker 
iets wat jou gaat helpen om volledig in je kracht te laten staan. Voel de liefde in de hand-
gemaakte en energetisch behandelde producten en voel de kracht tijdens de workshops, 
sessies of retreats. 

Kom je er niet uit? Weet dan dat mijn communicatie oprecht, uitgebreid, aandachtig, per-
soonlijk en oordeelloos is. Ik wil jou echt helpen. Neem gerust contact op.

Hi, ik ben Daphne Rose
Energy healer - yoga docente - kaarsenmaakster

Bewust leven, iets waarvan ik nu weet dat het zo belangrijk is - maar dat is niet altijd zo 
geweest. Ik weet maar al te goed wat het met mij doet om te veel in mijn hoofd te leven en te 
veel te denken. Ik heb zelf ervaren dat dat zijn tol eist, zowel fysiek als mentaal. Daar wil ik 
jou voor behoeden, want het leven kan zo mooi zijn wanneer je durft te leven vanuit je hart.

Mijn hele leven ben ik al gevoelig geweest voor energie. Mijn aura staat van nature open en 
ik kan de energie van anderen goed aanvoelen. De afgelopen jaren heb ik er hard aan ge-
werkt om dit te omarmen. Inmiddels vormt dit de basis van Bewust leven met Daphne Rose 
en zet ik het in om mensen te begeleiden naar een mooier, gezonder en gelukkiger leven.

Ik hou ervan om bewust te zijn van mijn zintuigen en mij hierdoor compleet ontspan-
nen en dankbaar te kunnen voelen. Laat mij jou helpen om de schoonheid van jezelf en 
het leven weer in te zien. Stel je ervoor open om de stap te nemen om uit die zeeën van 
gedachten te stappen. Ik beloof je dat het resultaat wonderbaarlijk is, maar je moet je er 
wel voor open stellen.

OP BASIS VAN EEN ZOOM CALL



“Trots zijn wij op de fijne samenwerking 
met onze journaliste Ninarosa. Ze heeft 
de juiste toon te pakken en een zeer 
flexibele werkhouding. Dat moet na-
tuurlijk ook wel bij haar Digital Nomad 
bestaan. Maar wij merken er eigenlijk 
niks van als ze weer eens vanuit het 
buitenland werkzaam is. En dat is fijn. 
Dat geeft eerder een leuke input en rei-
servaring die ze mee kan nemen in onze 
blogs die altijd met het zakelijk reizen 
van Uniglobe Two Travel linken.

Het leuke als je al een tijdje met een 
journaliste samen werkt, dat je groeit 
en steeds meer van elkaar leert en een 
heel leuk contact er door onderhoudt. 
Wat een leuk vak heeft ze en fijn dat 
we dat samen waar kunnen maken. 
Ninarosa, bedankt voor al je leuke blogs 
tot nu en we hopen dat je binnenkort 
ook weer de wereldwijde wereld in kan 
trekken om vanuit je favoriete plekken 
ons, maar vooral onze lezers, van leuke, 
prettig lezende en interessante blogs 
kunt voorzien.”

KATJA, ZAKELIJK REISBUREAU  
UNIGLOBE TWO TRAVEL

Blogs op basis van een telefonisch 
interview, tekstuele input of  
(online) bronnen
Ook mogelijk in abonnementsvorm, 
bijvoorbeeld elke maand 2 blogs voor 6 
maanden lang
Variatie in hoe uitgebreid we te werk gaan. Zo 
kunnen we ook extra input- of correctierondes 
toevoegen, de afbeelding zoeken, SEO-keywords 
verwerken of de blog online plaatsen
Verschillende lengtes mogelijk om zo verschillende 
doelen te dienen

Blogs
TEKSTEN DIE INSPELEN OP DE 

ACTUALITEIT EN BIJDRAGEN AAN 
JOUW CREDIBILITY

Mogelijkheid om mensen te 
informeren of te inspireren
Positioneert jou als de expert; laat 
zien dat je professional bent op een 
bepaald gebied
Verhoogt je vindbaarheid in Google
Geeft je de mogelijkheid om nét wat 
meer informatie te geven over een 
bepaald onderwerp, zonder er een 
hele webpagina aan te wijden

Waarom wil jij dit?
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WIST JE DAT…
…wij op Insta-
gram allerlei 

tips delen over 
sustainability, 

websites, online 
media en onder-

nemerschap?

WIST JE DAT…
…er bij ons niks wordt verge-
ten dankzij Microsoft Teams, 

Planner en Outlook?

Voorbeeld geschreven blog

Natuurlijke materialen
Welke materialen zijn er precies gebruikt en in welke hoeveelheden? Hoe duurzaam zijn 
deze materialen en kunnen ze hergebruikt worden? Dit weten wij van al onze projecten. 
Met natuurlijke materialen creëren wij duurzame en gezonde gebouwen met een tijdloze 
uitstraling.

Bio-based materialen: hernieuwbare grondstoffen
Bio-based materialen zijn materialen die zijn samengesteld uit biomassa van een levende 
bron en die doorlopend kunnen worden hernieuwd. Bio-based materialen worden steeds 
populairder omdat het veel duurzamer is dan bijvoorbeeld niet-hernieuwbare materialen 
zoals aardolie. Zo is het duurzamer om te kiezen voor houten raamkozijnen in plaats van 
aluminium of een bamboe vloer in plaats van een vloer van PVC.

Als we bio-based materialen vergelijken met niet-bio-based materialen, zijn er een 
aantal belangrijke voordelen van bio-based bouwen te noemen. Ten eerste zijn bio-ba-
sed materialen hernieuwbaar. De houtkap moet uit een duurzaam beheerd bos komen, 
waarbij de bomen teruggeplant worden na houtkap. 

Tot slot zijn bio-based materialen doorgaans biologisch afbreekbaar. Deze materialen 
komen dus weer in de kringloop van het ecosysteem, zonder schadelijke stoffen achter 
te laten.

Pure materialen
De materialen waar we graag mee werken zijn niet alleen bio-based maar ook puur. 
Wij gebruiken eerlijke, natuurlijke materialen zoals steen, hout en klei en geen plas-
tic-composieten, aangezien deze materialen niet gescheiden kunnen worden en daarom 
niet kunnen worden gerecycled aan het einde van hun levenscyclus. 

Zuivere materialen verdienen volgens ons een podium en mogen dan ook in het zicht wor-
den gehouden. Denk aan een houten hoofddraagconstructie, waarbij het prachtig kan zijn 
om het hout in het zicht te laten. Naast de esthetisch fraaie eigenschappen van hout, heeft 
het ook een nuttige functie op het klimaat. Hout slaat namelijk CO2 op, want bomen hebben 
CO2 nodig om te groeien. Bomen zijn dus als het ware ‘opslagplaatsen voor CO2’. Wanneer 
hout als bouwmiddel wordt gebruikt, blijft de CO2 gebonden aan het hout en komt het niet 
vrij in de lucht.

Wij hebben van onze meest gebruikte materialen handige pagina’s gemaakt, waarin we 
uitleggen wat het is, waarvoor het gebruikt wordt en waarom het duurzaam is.

Materialen paspoort
Van al onze projecten houden wij een materialenpaspoort bij. Dat houdt in dat we precies 
weten wat de ‘ingrediënten’ van een gebouw zijn. Dit inzicht maakt het mogelijk om duur-
zaamheid concreet te meten.

LEES DE HELE BLOG

OP BASIS VAN AANGELEVERDE TEKST + LITERATUURONDERZOEK

https://exmaterials.com/blog/2021/04/29/natuurlijke-materialen/
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Gratis Zoomgesprek 
Wie ben je, wat wil je, wat doet jouw bedrijf en 
wat heb je nodig? Zie het Zoomgesprek als een 
informeel intakegesprek waarbij we elkaar wat 
beter leren kennen en duidelijk krijgen wat we 

voor elkaar kunnen betekenen.
Vrijblijvende offerte 
Je ontvangt van ons een offerte waarin je kunt 
zien wat we gaan doen, wanneer en welke 
kosten hieraan verbonden zijn. Hierin stellen we 
ook al de sitemap op. No strings attached. En 
helemaal personalised voor jou!

Inventarisatie/marketing essentials
Op wie richt je je eigenlijk precies? Waar wil je 
naartoe? Voor het opstellen van de marketing 

essentials plannen we een nieuwe call in. Heb je 
al branding docs? Dan is dit niet nodig, maar dat 

laten we je weten in de offerte.
Eerste versie 
We plannen een nieuwe call in, waarin wij je 
interviewen om alle input om de teksten te 
schrijven. No need to worry - wij begeleiden je 
volledig in deze call. We sluiten ons op en gaan 
vol focus aan de slag voor de eerste versie van 
je teksten.

Feedback; final versie
Check of wij jouw feedback goed hebben ver-
werkt en of er nog wat laatste dingetjes zijn. 
Het grootste gedeelte heb je in de vorige stap al 
gezegd/gedaan.

Feedback; tweede versie
Je hebt de gelegenheid om feedback te geven 
in de Google Docs. Paniek over hoe dit moet? 

Geen stress, staat allemaal in de welkomsguide. 
Check in deze fase of je je kunt vinden in de 

boodschap en toon. Wij verwerken deze weer.

Afscheidsfeestje 
Vaak is copywriting een onderdeel van het 

grotere geheel zoals een website of voor het 
schrijven van blogs op regelmatige basis. Kies je 
echt alleen voor het copywriting stukje? Dan is 

dit het moment om een virtueel afscheidsfeestje 
te vieren. We sturen je nog een survey toe zodat 

jij je ei kwijt kan en wij ons kunnen verbeteren. 
En dan pinken we even een traantje weg...

Stappenplan
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Blogs over copywriting

8 tips voor het schrijven 
van een goede 

introductie

LEES DE BLOG

Waarom 
doelgroepgericht 

schrijven belangrijk is 
en hoe je dit het beste 

aanpakt

LEES DE BLOG

Tips bij het schrijven van 
een blog

LEES DE BLOG

BEKIJK COPYWRITING BLOGS

Is dit een goede 
blogtitel? Of liever 

geen vraag? 6x blogtitel 
structuren en tips

LEES DE BLOG

https://denkfabriek.agency/8-tips-voor-het-schrijven-van-een-goede-introductie/
https://denkfabriek.agency/automatische-conceptenwaarom-doelgroepgericht-schrijven-belangrijk-is-en-hoe-je-dit-het-beste-aanpakt/
https://denkfabriek.agency/tips-bij-het-schrijven-van-een-blog/
https://denkfabriek.agency/category/blogberichten/copywriting/
https://denkfabriek.agency/blogtitel-kiezen-belang-structuren-voorbeelden-en-tips/
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WAT IS HET NUT VAN DE CORRECTIERONDES?

Je krijgt bij ons 2 correctierondes, zodat jij zeker weet dat jouw nieuwe 
teksten aansluiten bij jouw bedrijf en wat jij voor je ziet. Enerzijds schrijven 
we de teksten natuurlijk voor jouw doelgroep, maar anderzijds vinden we het 
belangrijk dat jij je er ook in kunt vinden. Hierin kun je dus aangeven wanneer 
jij zinnen niet helemaal vindt passen bij wat jij zelf in gedachten had. Zo creëren 
we teksten die jij ook echt gaat gebruiken en waar je zelf achter staat.

HOE VERGAREN JULLIE DE INPUT? MOET IK DAN ZELF TEKSTEN 
SCHRIJVEN?

Dat hangt er vanaf of je kiest voor ‘teksten schrijven’ of ‘teksten 
HERschrijven’. Bij teksten HERschrijven lever jij de input als tekst aan. Dan 
hoef je geen perfecte zinnen te hebben geschreven. Dit is puur de input 
waar wij de teksten op baseren. Kies je voor de optie dat wij de teksten 
schrijven, dan halen we input uit een telefonisch interview. Wij bereiden 
dan het interview voor en stellen alle vragen die we moeten weten om tot 
een goede tekst te komen. Hier hoef je zelfs niks te schrijven.

Veelgestelde vragen over copywriting

WAT 
IS HET 

VERSCHIL 
TUSSEN TEKSTEN 

‘FROM SCRATCH’ EN 
‘HERSCHRIJVEN’?

Bij 
teksten 

‘herschrijven’ 
lever jij de 

teksten aan 
en kijken wij die 

na. We checken 
de teksten op 

spelling, interpunctie 
en strategie en kijken 

of het aansluit bij jouw 
doelgroep, missie, visie 
en verhaal. Het aantal 
woorden is hierbij gelijk 
aan de input, maar niet 

meer. We herschrijven 
de teksten dus op 

basis van jouw 
input.

Bij ‘from scratch’ beginnen 
we echt from zero. We 
bedenken van tevoren 
wat de opzet wordt, wij 
bereiden een interview voor 
en dan plannen we een call 
met je in. Hierin laten we 
jou volop aan het woord 
en stellen we relevante 
follow-up vragen. Jij hoeft 
zelf geen letter te typen; 
wij zorgen ervoor dat jouw 
gesproken woorden keurig 
worden omgezet tot een 
converterende tekst. Wij 
merken dat ondernemers 
deze manier van input 
geven fijner vinden, omdat 
ze het moeilijk vinden om 
zelf de juiste woorden te 
kiezen. Daar zijn wij dan 

ook voor.
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HOEVEEL BLOGS ZOU IK NODIG 
HEBBEN?

Dat is lastig te zeggen. Het hangt 
helemaal af van je doel, je bedrijf en 

je strategie. Om te kijken of blogs 
wat voor jou zijn, raden we aan 
om te beginnen met 3 blogs. Zo 
kunnen we kijken welke soort 
blogs wel goed werken en welke 
minder. Op basis daarvan kun-
nen we een verdere stra-
tegie uitstippelen. Voor 
de klanten waarvoor 
wij regelmatig blogs 

schrijven, houden 
we 1-2x per 

maand aan.

KUNNEN JULLIE OOK ANDERE TEKSTEN 
SCHRIJVEN, ZOALS LINKEDIN BIO’S,  

ADVERTENTIETEKSTEN OF BROCHURES?

Zeker! Naast blogs en webteksten hebben we ook 
ervaring met teksten voor andere doeleinden. Denk 

aan teksten voor social media (profielen), brochures, 
flyers, (online) advertenties of persberichten. Laat 
ons weten wat jij zoekt en dan kijken wij hoe we 
van dienst kunnen zijn. Plan je gratis en vrijblijvende 
kennismakingsgesprek in!

www.denkfabriek.agency // hi@denkfabriek.agency

WAAR KAN IK DE  
TEKSTEN ALLEMAAL  

GEBRUIKEN?

In principe alleen voor het vooraf 
bepaalde doel. Schrijven we bij-
voorbeeld webteksten voor je, dan 
kan je die gebruiken op je website. 
Wil je die dan ook voor je Linke-
dIn-pagina gebruiken, in een inter-
view in een magazine of in een pre-
sentatie? Overleg het dan eventjes. 
We zijn hier niet de moeilijkste in, 
maar het is wel de bedoeling dat 
je dit van tevoren even vraagt.



MAKING THE WORLD A BETTER PLACE,
PIXEL BY PIXEL

hi@denkfabriek.agency
+316 5350 0385 (WhatsApp)
www.denkfabriek.agency
@denkfabriekagency


