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"De impact
van een
woord is
groot!"

Lees alles wat je
wilt weten over de

WoordFabrique

GEWONNEN AWARDS, REVIEWS EN MEER



fa·briek (de; v; meervoud: fabrieken)

industrieel grootbedrijf, waarin de productie

langs mechanische of chemische weg

plaatsvindt.

de WoordFabrique is een plaats waar

ijzersterke content wordt

gefabriceerd. Stoer en eigentijds

vanuit het creatieve brein.

Q

de WoordFabrique



De kracht van
een woord is

groot. 
De impact van

een positief
woord is groter!

Manon Inèz de Jonge 
de WoordFabrique

Q
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Over de
WoordFabrique

Missie
de WoordFabrique maakt

mensen bewust van de kracht

en de impact van tekst.

Visie
Organisaties, merken en mensen

helpen bij het formuleren van

hun perfecte boodschap.

Kernwaarden
de WoordFabrique is nuchter,

nauwkeurig en inventief. 

IJzersterk in tekst



Q

de WoordFabrique is voor

Doelgerichte communicatie
Overtuigende teksten
Scherpzinnige zinnen

Treffende taglines
Gevatte woorden

De WoordFabrique, het
tekstbureau voor 
sterke content! 



Q

De juiste stĳl voor
jouw verhaal

De schrijfstijl van de WoordFabrique

kenmerkt zich door korte, krachtige

zinnen. Waar het kan een vleugje

humor en dubbelzinnigheid van woord

en beeldspraak. Oftewel tekst met

karakter en soms een knipoog.

 

De WoordFabrique deinst er niet voor

terug haar ongezouten mening te

geven en te adviseren om zo het

beste resultaat te bereiken. Het

vermogen goed te luisteren en het

denken in beelden en concepten helpt

bij het vormgeven van de juiste tekst

om jouw doelgroep(en) te bereiken.



Manon
Heeft een passie voor schrijven. 

Maakt graag dubbelzinnige woordgrappen.

Is creatief, communicatief en sportief.

Houdt niet van langdradig...

Heeft twee katten en 23 planten.

Staat elke dag om 6 uur op. Q



OPLEIDINGEN &
CURSUSSEN

M B O  M a r k e t i n g  &  c o m m u n i c a t i e

H B O  C o m m u n i c a t i e ,  A m s t e r d a m

     -  T e k s t s c h r i j v e n

     -  D e s i g n m a n a g e m e n t

     -  B r a n d m a n a g e m e n t

C o m m u n i c a t i e w e t e n s c h a p ,  A m s t e r d a m

Q

Opleidingen

N e u r o m a r k e t i n g

F r a n s e  t a a l c u r s u s

Cursussen



WERKERVARING

6

10
werkzaam als online marketeer

werkzaam als communicatie
medewerker

jaar

Q
3 zelfstandig ondernemer

jaar

jaar



De WoordFabrique
zet de juiste

woorden in de
juiste volgorde
zodat het een

compleet en helder
verhaal wordt.

 
Manon Inèz de Jonge 

de WoordFabrique

Q
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portfolio

 



Slogan creatie
VAT HET BEDRIJF IN ÉÉN ZIN SAMEN

Q

OMDAT JIJ ER TO DO'T
 

VERTROUWD IN DE
CLOUD

 

ZODAT JIJ DE TEUGELS
WEER IN HANDEN
KRIJGT!

 

STOER NAAR EIGEN
STIJL

 

Tagline voor PA For One Day

Tagline voor RSH ICT Management

Tagline voor Paardencoaching

Tagline voor BetonEnzo



Teksten van de
WoordFabrique



Q
Heb jij een webshop?!

Naast het hebben van sterke en vooral
korte teksten bij de producten is de
prijsstelling ook belangrijk…
Vaak zien we dat het bedrag eindigt op
(slechts) ,95
Nu lijkt het goedkoper en ben je eerder
bereid het product te kopen. Dit noemen
we prijspsychologie!

Hiermee wordt ingespeeld op het
onbewuste koopgedrag van de bezoekers
online en offline met als doel om
uiteindelijk meer winst te maken.

Niks nieuws, lijkt mij… Maar er is meer!
Prijzen die eindigen op een 9 duiden op
uitverkoop en bedragen die eindigen op
een 0 stralen meer kwaliteit uit.

Laat je het € teken weg op het prijskaartje,
dan heb je nog meer kans op verkoop!
Dus, let op tekst maar zeker ook op de prijs.



Q
OMG..!

Als je slecht nieuws krijgt, is de aandacht
meteen getriggerd.
Dus als je de ogen op jouw advertentie wil
krijgen, moet je met een probleem
beginnen.

Men zal zich hierin herkennen en is
misschien ook wel op zoek naar de
oplossing!

Zoek uit wat het probleem is van jouw
doelgroep en richt de communicatie hier
op in.

Weet je niet wat problemen zouden
kunnen zijn? Kijk dan naar wat de ideale
klant het meest verlangt en draai dat om.

Benoem deze vervolgens in alle reclame
uitingen en je hebt je eigen unieke
boodschap!

Zie jij dit nu zelf als een probleem?!
de WoordFabrique kan je helpen! 

https://woordfabrique.nl/contact/


Mailing Creatie

Q



Content creatie 

Q

Vacatureteksten verbeteren 

Productteksten voor webshop

Webteksten voor websites

Taglines voor nieuwe producten
(ENG/ NL)

Artikelen short & long read

Uitwerken van interviews

Nieuwsbrieven (ENG/ NL)



Awards



Bedrĳfsnamen
Eerste prijs voor de inzending

van de WoordFabrique

Werkplaats op Wielen

A Events!

Groene Vingers
Hoveniersbedrijf

Evenementenbureau

Motoren repareren op locatie

Q

MIVIDA
Spaans vastgoedkantoor



Als ik schrĳf
gebruik ik waar het 

kan een vleugje
humor en

dubbelzinnigheid
van woord en
beeldspraak. 

Manon Inèz de Jonge 
de WoordFabrique

Q



 

Reviews
 



Manon van de

WoordFabrique heeft

precies het juiste gevoel

op papier weten te

zetten, zoals ik het

eigenlijk bedoelde. 

Mijn website teksten

zijn nu veel makkelijker

leesbaar en zijn kort en

bondig, erg blij mee!

Bovendien is Manon erg

prettig om mee samen

te werken.

MUIS  FREELANCE
CONTROLLER 

Q



Manon van de

WoordFabrique heeft mijn

verhaal en diensten voor

mijn website heel mooi

gestructureerd en

verwoord.

Waar ik vast liep in mijn

verhaal, wist Manon er een

samenhangende en

pakkende tekst van te

maken. Het is fijn

samenwerken met Manon,

ze weet snel wat je bedoeld

en welke kant je op wil!

PAARDENCOACH JONIE
JONGEJAN

Q



Manon zet de klant met

haar manier van vragen

stellen en haar gevoel voor

humor aan tot helder

denken. Staat op een

prettige manier open voor

inbreng van de klant. 

CARE FOR WOMEN 

Q



De WoordFabrique is onze

rots in de branding. We zijn

blij met de snelle manier

van handelen, flexibiliteit en

de kwaliteit van teksten. 

de WoordFabrique weet met

woordspelingen fantastische

productteksten en oneliners

te formuleren. 

Een tekstbureau van het

kaliber waar je niet omheen

kunt en daar maken wij heel

graag gebruik van! 

COSMETIZE Q



Kennismaken?
NEEM CONTACT OP!

Online

www.woordfabrique.nl

manon@woordfabrique.nl

Telefoon

+31 6 30 12 15 93

Social Media

#woordfabrique Q



Af en toe tips en
leuke artikelen

ontvangen? 
Schrijf je in voor de
NieuwsRubrique.

https://www.instagram.com/woordfabrique/
https://www.facebook.com/woordfabrique
https://www.linkedin.com/company/de-woordfabrique/?viewAsMember=true

