
Dit notitieboek is van ...................................... 

HAPPY 
WRITING 

FLOW 
WRITER 
WEEK 



Pak dit dagboek en schrijf 

iedere dag aan je opdrachten. 

Zoek een fijne plek op, zet je 

timer. En laat het stromen. 

Lekker schrijven! Als je wilt, deel 

je je pennenvruchten in de 

Facebookgroep. 

Liefs, 

Jantien 

 

Schrijf op de muziek van mijn Flow Writer 

Week playlist op Spotify. If you like :-) 

Copywriting en flowschrijven. Een magische combinatie. 

Zet een muziekje op, ga op een fijne plek zitten, pak je 

lievelingspen... En schrijven maar. #happywriting 

Deze week ervaar je je innerlijke stem. Die komt - plop - op 

papier! 

https://open.spotify.com/user/jantien010/playlist/1SlhQP0uiB3dL9gn0N1vlv
https://open.spotify.com/user/jantien010/playlist/1SlhQP0uiB3dL9gn0N1vlv
https://www.facebook.com/groups/flowwriterweek


Dag 1 KOPPEN 
Schrijf op welk probleem jij oplost van jouw klant. 

Onderstreep de kern. En maak daar een geweldige kop van. 
Succes! 



Dag 2 JOUW STEM 

Schrijf 3 woorden op die bij jouw klant passen. En laat uit je 

pen vloeien wat er bij jou binnenkomt bij deze woorden. Lees 

je tekst terug en ontdek jouw eigen stem. #lekkerschrijven 



Dag 3 QUOTE 
Zoek een quote die past bij jouw werk of leven. En voel eens 

wat dat bij je doet. Wat stroomt er uit jouw pen? #waarheid 



Dag 4 TESTIMONIAL 
Wie is jouw favoriete collega, relatie of opdrachtgever? Schrijf 
een testimonial voor hem of haar. Daarvoor mag je deze 

structuur gebruiken. Hoeft niet, mag wel. Wat jij wilt.

1. Hoe werkte je voordat je met hem of haar had gewerkt? 

2. Waarom was het zo fijn samenwerken? 

3. Hoe werk je nu? 

#tip: deel die testimonial! Share the love 



Dag 5 BEELD 
Kies een beeld dat past bij jouw werk of leven. Tune in op dat 
plaatje. En stel jezelf de vraag: hoe draagt dit beeld bij aan 

jouw missie? En dat kan gaan over je werk, je bedrijf of jouw 

leven. #matchmadeinheaven 
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