Workshops voor vrijwilligers
van dorpskrantjes en dorpswebsites
(ook interessant voor vrijwilligers van verenigingen die regelmatig schrijven)

Een stukje schrijven is niet altijd eenvoudig en kost soms veel tijd. Je wilt graag dat jouw stukjes
gelezen worden. Hoe je daarvoor kunt zorgen leer je in 4 workshops.
In maart en april organiseert Welzijnswerk Midden-Drenthe 4 workshops voor vrijwilligers die
regelmatig berichtjes voor krant of website schrijven. De onderwerpen voor de workshops zijn
vastgesteld na overleg met de verschillende dorpen.
14 maart: Workshop schrijven voor de krant
Bij het schrijven van een artikel voor een krant, tijdschrift of website is het belangrijk om de aandacht
van de lezer te trekken en vervolgens ook vast te houden. Door het maken van aansprekende
koppen, pakkende leads en het kiezen van een boeiende invalshoek, vergroot je de kans dat de lezer
jouw artikel ook daadwerkelijk gaat lezen. In deze workshop leer je aan de hand van journalistieke
technieken hoe je je artikel nog aantrekkelijker kunt maken. Barbara Schilthuis is journaliste en geeft
vaak workshops voor onder andere het persmuseum.
28 maart: Workshop Fotografie
Een goede foto trekt de aandacht, zorgt dat mensen je artikel gaan lezen en verduidelijkt je verhaal.
Maar hoe maak je een goede foto?
Hoe maak je bijvoorbeeld optimaal gebruik van je camera instellingen? Hoe maak je een goede
compositie? Wat zet je wel en niet op de foto? Hoe maak je, je verhaal duidelijk met één foto? Wat is
een 'pakkende foto'? En is er een juist moment en een juiste plaats? Allemaal vragen waar je mee te
maken krijgt als je groot of klein nieuws fotografeert.
Anneke Bloema (www.thefactory2.com) heeft ervaring met het fotograferen van (klein)nieuws en
evenementen. Ze heeft heel veel foto's gemaakt voor De Beilercourant, later de Krant van Midden
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Drenthe. Ook fotografeert ze regelmatig bij evenementen en voor bedrijven. Zij geeft aan de hand
van haar ervaring, bloopers, opgedane kennis en kunde een workshop fotografie voor Buurtkrantjes.
11 april: Workshop Facebook
Een Facebookpagina opzetten voor de dorpskrant of het clubblad kan ervoor zorgen dat nieuws
breder en sneller wordt verspreid.
In deze workshop leer je hoe jij van je Facebookpagina een succes maakt en deze bij laat dragen aan
je doelen. Je leert hoe je meer volgers krijgt van jouw Facebookpagina, hoe je interactie aan moet
gaan en hoe je de volgers tevreden houdt. We behandelen alle facetten van Facebook die je moet
kennen om van jouw Facebookpagina een succes te maken. Daarnaast gaan we in op hoe je jouw
Facebookpagina en volgers moet analyseren en hoe je hieruit concrete verbeterpunten kunt
formuleren om Facebook in jouw voordeel te laten werken. De workshop wordt verzorgd door
Robert ten Caat van Biblionet.
25 april: Workshop Simpel Schrijven
Tekstschrijver en taaltrainer Ewout Fehres gaat in de workshop aan de slag met onder
meer de teksten van de verschillende deelnemers. De deelnemers worden zich bewuster van het
vaak hoge taalniveau van hun eigen communicatiemateriaal en leren hoe ze teksten eenvoudiger
kunnen opstellen voor slechte en minder geoefende lezers. Wanneer je aan deze workshop
meedoet, moet je een stukje zelfgeschreven tekst inleveren. Details hierover volgen later.
De kosten per workshop bedragen € 5,-- per persoon, dit is inclusief cursusmateriaal en koffie.
Wanneer u aan alle 4 de workshops deelneemt bedragen de kosten € 15,-- per persoon. Het is dus
ook mogelijk om aan 1 of 2 workshops deel te nemen. Wanneer de aanmeldingen binnen zijn huren
we een cursusruimte in een dorpshuis zo dicht mogelijk in de buurt van de deelnemers.
Opgave voor 1 maart bij t.posthoorn@welzijnswerkmd.nl of via 088-1651200 (keuze 4)

