Van sceptisch naar
onder de indruk
Evert Westerveld

“In 2014 werd ik naar een schrijfcursus gestuurd.”
Evert Westerveld, manager bij Stichting KDC*, vertelt
hoe hij voor het eerst met Loo van Eck in aanraking
kwam. “Ik weet nog dat ik daar vrij sceptisch over was.
Ik werkte al 20 jaar bij Luchtverkeersleiding Nederland
en had al behoorlijk wat teksten geschreven. Dus
schrijven … dat kon ik wel aardig, dacht ik!”
Toch was Evert na de training om …
“Ik heb mijn mening tijdens de training enorm bijgesteld!
Trainer Judith van Oorsouw deed dat zo goed. Na de
cursus kwam ik op het idee om Loo van Eck ook in te
schakelen om artikelen te redigeren voor onze website.
Alleen moest ik daarvoor wel het MT en het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu overtuigen.”
… maar het ministerie nog niet
“Mijn meeting met het ministerie is wel een grappig
verhaal”, vertelt Evert. “Mijn gesprekspartner bleek
namelijk, net als ikzelf een paar weken daarvoor,
sceptisch. Geld en tijd besteden aan het herschrijven
van artikelen? Dat vond hij maar zonde!”
Totdat Evert een herschrijving liet zien
“Om hem te overtuigen, overhandigde ik hem het
pilotartikel dat ik bij me had. En dat werkte! Na een paar
minuten lezen, riep hij namelijk Hou maar op! Ik ben
volledig overtuigd. De originele tekst trekt alle energie uit
me. En de herschrijving … Daar ben ik zo doorheen! Hij
was helemaal om”, vertelt Evert lachend.
Dus werken we nu al dik 2 jaar samen
“Jullie redigeren tussen de 5 en 10 artikelen per jaar voor
ons. Een beetje afhankelijk van de studies die we doen.
We hadden er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om de
schrijvers van de artikelen op cursus te sturen, maar dat
is lastig. De schrijvers zijn afkomstig van allerlei
organisaties en doen soms maar 1 studie voor KDC.
Het trainen van de schrijver is voor ons dan een te
grote investering.”
De KDC-artikelen krijgen een flinke metamorfose
“Het is voor de schrijvers wel even wennen dat hun
artikelen herschreven worden. Ik heb weleens iemand
onthutst aan mijn bureau gehad, omdat zijn hele artikel
omgegooid was. En inderdaad, de oorspronkelijke
teksten verschillen behoorlijk van de herschreven
versies. De schrijvers hebben namelijk de neiging om
lange teksten met veel jargon te schrijven. En ze vinden
het lastig om tot de kern van een zaak te komen.

De teksten van Loo van Eck zijn veel prikkelender
geschreven en je kunt gemakkelijk de belangrijkste
informatie scannen door de heldere structuur en
kopjes.”
Sinds vorig jaar plaatst Evert ook Engelse artikelen op
LinkedIn
“Vorig jaar ben ik als experiment begonnen om artikelen
voor LinkedIn te schrijven om bezoekers naar onze
website te trekken. In het Engels, omdat onze doelgroep
heel internationaal is. Ook die heb ik laten redigeren
door Loo van Eck. Door tekstschrijver Marjon Leemborg,
die in Nieuw-Zeeland woont, om precies te zijn. Mijn
eigen schrijfsels moeten er nu ook aan geloven, en ik
ben nog wel op cursus geweest! Maar ik moet zeggen:
Marjon heeft me wel steeds verrast! In het Engels kan ik
namelijk pakkender schrijven dan in het Nederlands.
Maar alsnog heeft Marjon het echt naar een hoger
niveau getild. De artikelen zijn heel wervend en pakkend.
Je wordt als lezer echt verleid om verder te lezen.”
En dat werkt!
“Ik heb 3 maanden lang artikelen op LinkedIn geplaatst,
en ik merk dat het aantal bezoekers op onze website in
die tijd verdubbeld is. We zijn in overleg over hoe we
hiermee doorgaan. Want het is ontzettend goed om
kennis te delen, alleen dan kunnen we de luchtvaart in
Nederland en Europa verder ontwikkelen. De artikelen
zijn voor onze communicatie superbelangrijk!”

“Ik moet heel vaak lachen als ik jullie
herschreven artikelen lees. Luchtvaart is gaaf,
maar luchtverkeersleiding is heel complex.
Jullie bekijken de complexe materie door een
andere bril. En weten het goed gestructureerd
en pakkend op te schrijven. Jullie zoeken de
grens op maar gaan daarbij niet over the top.
Ik ben echt onder de indruk van de capabilities
van Loo van Eck. Jullie zijn een powerhouse
van het geschreven woord!”

* Stichting Knowledge & Development Centre (KDC) zoekt innovatieve
oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport
Schiphol. In het KDC werken de partners KLM, Schiphol en
Luchtverkeersleiding Nederland samen met universiteiten en
kennisinstellingen.
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