STAPPENPLAN ZELF SCHRIJVEN
Het team van hoiUtrecht is altijd op zoek naar verhalen over positieve en inspirerende Utrechters met of
zonder een krasje. Naast dat onze schrijvers langskomen voor een interview, is het ook mogelijk om jouw
eigen verhaal op papier te zetten en in te sturen.
Alle verhalen van hoiUtrecht bevatten een paar vaste kenmerken. Om het de redactie en jezelf makkelijk te
maken, adviseren wij om dit stappenplan te gebruiken. Daarnaast is het handig om de bestaande verhalen
op onze website te raadplegen voor de nodige inspiratie. hoiUtrecht verzorgt de eindredactie en publicatie
van het verhaal.

DE STAPPEN
1. Wat is de voor- en achternaam van de hoofdpersoon/hoofdpersonen over wie het verhaal gaat.
2. Wat is het emailadres waarop jij bereikbaar bent.
3. Bij alle verhalen plaatsen we contactinformatie. Laat ons weten hoe lezers eventueel contact met
je kunnen opnemen. Dit kan via twitter, facebook, email of LinkedIn.
4. In welke plaats is de hoofdpersoon woonachtig?
5. In welke wijk in Utrecht is de hoofdpersoon woonachtig?
6. Wat is het thema/onderwerp van het verhaal?
7. Geef het verhaal een titel van max 30 tekens.
8. Het verhaal max maximaal 600 woorden bevatten.
• Schrijf het verhaal in de eerste persoon.
• Gebruik alinea’s
9. Geef 2 of 3 tips die je mee wilt geven aan onze lezers
10. Vertel ons in maximaal 100 woorden wie je bent en wat jouw achtergrond in en vermeld de
websites van organisaties of instanties die jou helpen of hebben geholpen.
VOORBEELD ACHTERGROND EN LINKJES
Wil je meer weten of in contact komen met Carla? Klik dan op de linkjes:
Carla woont samen met haar man en hun drie kinderen (9, 7 en 2 jaar oud) in Leidsche Rijn. Sinds
kort weten ze dat de diverse beperkingen van hun dochter Marit veroorzaakt worden door
het Kleefstra syndroom. Marit gaat naar de Rafaelschool (school voor Zeer Moeilijk Lerende
Kinderen) in Kanaleneiland en maakt daar ook gebruik van de speciale buitenschoolse opvang
via Vriendjes.
Carla werkt parttime in het St. Antonius ziekenhuis en is als vrijwilliger onder andere actief in het
bestuur van VGnetwerken, een landelijke vereniging die ouders van kinderen met zeldzame
genetische afwijkingen met elkaar verbindt.
REDACTIE
Tot slot jouw verhalen inclusief foto (vierkant formaat en hoge resolutie) mailen naar onze
redactiecoördinator Carina: deeljeverhaal@hoiutrecht.nl.
Succes met schrijven!

