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Al 10 jaar een eigen bedrijf.
Wat is je geheim?
”Er is geen geheim, hoor. Ik ben
gaan doen wat ik leuk vind, waar ik
voor geleerd heb en ruime ervaring
in heb. Na de Academie voor Journa-
listiek startte ik als bedrijfsjournalist,
later werd ik hoofdredacteur van een
magazine. Toen ik daarna als copywri-
ter aan de slag ging bij een reclamebu-
reau wist ik al snel dat ik dat goedko-
per en beter kon. Ik sprong in het die-
pe en dan moet je een beetje geluk
hebben. Ik had een vliegende start
omdat er direct vanuit het bestaande
netwerk behoorlijk wat werk kwam.
Voor veel klanten van het eerste uur
werk ik nu nog.”

Last van de crisis gehad?
”Vorig jaar viel het me op dat perso-

neelsbladen minder vaak uitkwamen
en wat dunner werden. Net op dat
moment vroeg de politie of ik twee
dagen per week als interim communi-
catieadviseur wilde komen werken.
Die klus kwam net op tijd, denk ik.
Omdat ik een ZZP’er ben, kan ik
laagdrempelig werken. Heb geen
overhead die doorberekend moet
worden. Zeker in deze tijd willen be-
drijven zo min mogelijk betalen voor
een pakkende tekst.”

Waar haal jij elke dag
je inspiratie uit?
”Ik heb een ongekende passie voor
het vak. Ben oprecht geïnteresseerd
in het verhaal van een ander. Je kunt
me ‘s nachts letterlijk wakker maken
voor een mooie schrijfklus. Deadlines
vind ik heerlijk. Als er met spoed een
personeelsblad uit moet, dan sta ik er.
Linksom of rechtsom.
Maar met passie alleen red je het niet.
Je moet iets toe kunnen voegen. Dat
vraagt een ondernemende houding
en die bezit ik. Ik krijg er energie van
die ik overdraag aan mijn klanten.”

Wat is veranderd in het
vak de afgelopen jaren?
”Voorheen schreef ik vooral voor of-
fline media zoals personeelsbladen, re-
latiemagazines, brochures, persberich-

ten en sociale jaarverslagen. In de
loop der tijd is dat voor een groot
deel naar online verschoven. We le-
ven in een gehyperlinkte wereld en
daar moet je in je vak in mee. Websi-
tes bouwen en de content verzorgen
deed ik al vanaf dag één, maar het aan-
deel webredactie is fors toegenomen.
De vindbaarheid op internet speelt
daarin natuurlijk een voorname rol.
Met de juiste woorden en teksten
kun je als up to date tekstschrijver een
positieve bijdrage leveren.
Omdat bedrijven en instellingen regel-
matig te kampen hebben met budget-
problemen, voelen medewerkers zich
genoodzaakt zélf te schrijven. Ze on-
derschatten de tijd die ze ermee bezig

zijn en achteraf blijkt dat ze duurder
uit zijn. Ik geef gratis tekstadvies op
mijn site zodat in elk geval de kwali-
teit niet geheel verloren gaat. Verder
ondersteun ik klanten door Twitter-
en schrijftrainingen te verzorgen.”

Hoe kijk je tegen sociale
media aan?
”Mits je social media slim toepast,
zijn de mogelijkheden enorm. Maar
het is goed om niet uit het oog te ver-
liezen dat het een van de vele commu-
nicatiemiddelen is die ingezet kunnen
worden om je doel te bereiken. Hoe
je dat doet, daar moet je goed over na-
denken. Een slimme mix tussen oude
en nieuwe media is van belang. Ik zie
veel ondernemers tobben met wat ze
met sociale media moeten. Ze zien de-
ze manier van communiceren als een
doel, in plaats van als een middel.”

Kleven er ook nadelen aan
deze manier van
communiceren?
”In combinatie met het ‘nieuwe wer-
ken’ kan de binding van medewer-
kers met het bedrijf minder worden.
Een personeelsblad met verhalen van
en over medewerkers, de directie of
klanten dat thuis op de deurmat valt,
is nog steeds van groot belang. Het-
zelfde geldt voor relatiemagazines.
Het blijft zaak om naast de nieuwe
manier ook op de ouderwetse manier

met klanten contact te houden. Social
media zijn geen wondermiddel. Fysie-
ke ontmoetingen blijven.”

Hoe zie je de toekomst
voor jouw vak?
”Zowel schrijvend als adviserend en
docerend. Kijk, het blijft belangrijk
een boodschap helder over te bren-
gen. Zeker als het kort moet, is het
noodzaak de essentie niet te missen.
Het is een vak apart om een bood-
schap op zo’n manier te verwoorden
dat hij mensen aanspreekt.
De mogelijkheden van de nieuwe ma-
nier van communiceren zijn gigan-
tisch, maar dan moet het wel door-
dacht ingezet worden. Juist op dat
vlak ben ik van toegevoegde waar-
de.”

Heb je nog een tip
voor bedrijven?
”Bedrijven zouden er verstandig aan
doen om in crisistijd meer het gezicht
te laten zien. Als klanten je niet zien,
kunnen ze je ook niet vinden. Dat be-
tekent niet dat je hele campagnes
moet opzetten waarvan je niet weet
wat het effect precies is. Probeer ge-
richt en slim te communiceren. Liefst
voor zo min mogelijk geld. Als je dat
goed doet, sta je straks voorbereid
klaar als de markt weer aantrekt.
Vroeg of laat gaat dat namelijk gebeu-
ren!”

Starter

Deze maand is het 10 jaar gel-
den dat Sylvie Smeets in deOn-
dernemer stond als starter van
de maand. Met Smeets Tekst-
creaties staat zij garant voor
sprekende teksten, onder-
bouwd communicatie advies,
waardevolle schrijftrainingen
en leerzame Twittercursussen.

Voor tekstadvies is ze te berei-
ken via www.tekstcreaties.nl

Precies tien jaar geleden werd zij
geïnterviewd voor deOnderne-
mer. Sylvie Smeets (38) was net
begonnen met haar bedrijf
Smeets Tekstcreaties. Een starter
in de startersrubriek. Een éénpit-
ter die al die jaren succesvol is en
de crisis het hoofd biedt. Wat is
het geheim? Een interview met
een starter, die het, ondanks de
mindere economische tijden,
nog steeds redt.

Wie schrijft, die blijft
Starter nog steeds succes

VERZEKERINGSPREMIES 10% 
OMHOOG DOOR VERHOGING 
ASSURANTIEBELASTING

Op verzekeringspremie wordt geen BTW geheven, maar assurantiebelasting. 
Een paar jaar geleden was deze nog 7% en is verhoogd naar 9,7%. Per 
1 januari aanstaande wordt deze belasting verhoogd naar maar liefst 21%.
Assurantiebelasting kan, anders dan BTW, niet verrekend worden en betekent 
dus ook voor ondernemers een flinke kostenverhoging. De verhoging van 
de assurantiebelasting zal voor veel ondernemers reden zijn om eens extra 
te kijken naar de hoogte van de premies die zij voor hun verzekeringspakket 
betalen. 
Effectief komt het er immers op neer dat de totale premie, dus inclusief assu-
rantiebelasting, ruim 10% hoger zal worden.
Verhoging van de assurantiebelasting is geen geldige reden  om verzekerin-
gen tussentijds op te zeggen. Het is wel zo dat veel verzekeringen, ook de 
zakelijke, kortere contractstermijnen hebben dan vroeger. Daarnaast kunnen 
er andere wijzigingen in de polisvoorwaarden van toepassing zijn, waardoor u 
wel tussentijds uw contract kunt beeindigen.

Het beste kunt u een onafhankelijke ver-
zekeringsadviseur raadplegen, die voor u 
een risicoanalyse kan maken en op basis 
daarvan een vergelijking van de premies 
en voorwaarden van diverse in aanmer-
king komende verzekeraars kan maken.
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Sylvie Smeets nu met haar verhaal van tien jaar geleden.  Foto: Eric Teubner


