
voor informatieve tekst 

Hoe zou u dit oplossen? 

 Leg aan 5 miljoen Nederlanders uit hoe je 

zorgtoeslag berekent (oplossing: beschrijf 

een rekensom in 5 'eenvoudige' stappen...) 

 Eindelijk! Er is een nieuw content manage-

mentsysteem. Nu moeten we het nog uitleg-

gen aan honderden auteurs die wel veel we-

ten van recht, maar niet van ICT... 

 Het bezoek op een specifieke platformweb-

site moet flink omhoog. Er is slechts een 

kwart FTE beschikbaar voor webredactie. 

Na 2 jaar zijn de statistieken toch verdub-

beld! 

Zomaar wat wapenfeiten van earnest, uit de 

afgelopen 10 jaar.  

Wie is earnest? 

Van-huis-uit ben ik een sociaal-economisch 

tekstschrijver en bedrijfsjournalist. Sinds 

1994 werk ik als redacteur bij en voor bank-

verzekeraars, uitgeverijen, media, adviesbu-

reaus en overheden. Ik heb gewerkt met vele 

content management systemen. Ik doorzie de 

structuur snel, waardoor ik collega's en exter-

nen wegwijs kan maken in het gebruik van 

nieuwe informatiesystemen en schrijf- en 

planningstechnieken (auteursmanagement). 



De mens earnest is … 

analytisch, communicatief en kan goed luiste-

ren. Ik ben gefascineerd in de wisselwerking 

tussen mens en techniek. Dus combineer ik 

een talige met een technische achtergrond: ik 

ben Neerlandicus en informatieanalist. Uit-

zoeken en uitleggen is mijn motto.  

Ik heb oog voor het belang van anderen en 

van “de groep”. Ik ben eerlijk, en hou van ge-

maakte afspraken. Die we dan door onver-

wachte zaken vele malen moeten bijstellen. 

Creatief zijn en improviseren doe ik graag, 

zodra er een goede aanleiding voor is. Ik hou 

van experimenteren, als we maar weten 

waarom. Gevoel voor humor kan ik bij dit alles 

heel erg waarderen. 

Wat kan ik? 

 Door mijn werkervaring bij uitgeverijen ben 

ik bekend met folio-productietechnieken, en 

met webbeheer: 

 content management (werken met grote 

online databases samen met externe au-

teurs), en:  

 community management (voor special inte-

rest websites, inclusief social media en 

campagnes).  

 Bij overheden: FAQ’s ontwikkelen, voorlich-

tingscampagnes redactioneel begeleiden, 

meewerken bij speciale projecten.  

 Verzekeraars: bedrijfsjournalistiek voor 

intranet en bedrijfsbladen, teksten ontwik-

kelen vanuit een communicatiestrategie.  

 



Wanneer moet u mij hebben? 

1. Uitzoeken en uitleggen voor bedrijfsorgani-

saties die te maken hebben met complexe 

materie. Wetten, regels, systemen, voor-

waarden, met gevolgen voor diverse doel-

groepen. Opdrachten met een hoog puzzel-

gehalte. Vooral interessant als u bank-

verzekeraar bent, een overheid (ge-

meente, provincie, rijk), of een ZBO. 

2. Sociaal-economische informatie die dieper 

gaat dan het gemiddelde nieuwsbericht in 

de massamedia. Maar ook: verhalende por-

tretten, beeldende achtergrondverhalen, 

pakkende en informerende interviews. Spe-

ciaal geschikt voor B-2-B uitgeverijen, 

specialistische media, onderzoeksbu-

reaus.  

3. Tekst op het snijvlak van ICT en redactie. 

Content management van websites met 

middelgroot volume (> 20.000 unieke be-

zoekers per maand). Verstandige copy edi-

ting op manuscripten. Maar ook: werkin-

structies, handboeken / handleidingen, op-

leidingsmaterialen. Auteursbegeleiding, au-

teursmanagement. Inregelen van databases, 

data-conversies documenteren. Opleidingen 

on-the-job, presentaties, stapsgewijze in-

structies ontwikkelen. Interessant voor 

ICT, grote uitgeverijen, bank-

verzekeraars, overheden.  

 

Kortom, jaren ervaring met alle mediasoorten 

en teksttypen. Ik kan veel meerwaarde bieden 

door mijn gevarieerde werkervaringen... en in 

elke gewenste combinatie van folio, web en 

social! 



 

Zo komt u met earnest in contact: 

 Bel mij vrijblijvend voor meer informatie en 

een persoonlijke kennismaking:  

020 – 620.9033 of 06 – 2526.4229 

 Stuur een mail naar: earnest@xs4all.nl 

 Bezoek mijn website: www.earnest.nl 

 Volg mij op LinkedIn: 

https://nl.linkedin.com/in/ernstverrijk  

 Volg mij op Twitter: @earnest64 

 

Earnest | voor informatieve tekst 

KvK-nummer 62971352, Handelsregister  

Amsterdam. 

Op mijn leveringen zijn de algemene leverings-

voorwaarden van de NvJ van toepassing. 

Beschikt over een accountant en BTW-nummer: 

NL002070462B03. 

Bij voorkeur werk ik met de algemene model-

overeenkomst nr. 9015550000-06-2 van de 

Belastingdienst.  

Graag tot binnenkort! 
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