
Teksten schrijven doe ik al mijn hele leven. Spelen met taal en woorden zit sinds mijn geboorte in mijn bloed. En 
in de loop van de jaren heb ik een uitgebreid arsenaal aan teksten opgebouwd voor  
uiteenlopende doelgroepen.  

Interviews en artikelen voor kranten en vakbladen, teksten voor kerk- en verenigingsbladen, persberichten, tek-
sten voor websites, teksten voor folders, columns, weblogs, crowdfundingsprojecten en nieuwsbrieven... Ik heb 
het allemaal al eens geschreven. 

Door mijn brede ervaring in zowel de zakelijke markt als de goede doelen sector ben ik in staat om me in elke 
doelgroep in te leven en mijn schrijfstijl daar op aan te passen. Uit informatie die ik van mijn opdrachtgevers 
krijg of uit gesprekken die ik met mensen voer weet ik snel de essentie van de boodschap te halen en te verta-
len naar sprekende teksten.  

In dit portfolio vind je een aantal artikelen en teksten die ik geschreven heb. Ze zijn bedoeld om je een beeld te 
geven van mijn schrijfstijl. Het is lastig om uit dat grote arsenaal een keus te maken. Ik heb in dit portfolio geko-
zen voor ‘recent werk’ dat ik als freelance journalist geschreven heb voor de Gelderse Post, een grote regionale 
huis-aan-huiskrant die wordt uitgegeven door Achterhoek Nieuws. Verder vind je een beknopt overzicht van an-
dere opdrachten. 

Opdrachtgevers en personen die ik vanuit ‘Schrijven en Doen’ en ‘de Gelderse Post’ gesproken heb omschrijven 
mijn werkwijze als ‘persoonlijk, prettig, no-nonsense en plezierig’ en spreken hun waardering uit over de teksten 
die ik schrijf. ‘Je hebt een prettige hand van schrijven’ of: ‘Ik snap niet hoe jij uit mijn warrige verhaal zo’n helder 
artikel hebt kunnen maken’, dat mij ook nog handel heeft opgeleverd. ‘ 

Ik hoop hiermee voor jou een helder beeld te scheppen en ga graag met je in gesprek over de vraag wat ik voor 
jou mag Schrijven en Doen. 
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PORTFOLIO VAN  WALTER HOBELMAN 
Tekstschrijver & freelance journalist 

“Mijn kracht? Schrijven! Dat zit in mijn 

bloed. Ik hou ervan om met woorden te 

schilderen. Daarom help ik anderen die 

dat zelf niet (goed) kunnen graag met het 

verwoorden van hun boodschap. Door 

open en eerlijk te zijn in mijn eigen schrij-

ven, hoop ik andere mensen te  

inspireren, te bemoedigen en te helpen.” 

mailto:walter@walterhobelman.nl?subject=Reactie%20portfolio
http://www.schrijvenendoen.nl
http://www.walterhobelman.nl


Iemand zei ooit: 

“WAARDE ZIT NIET 

IN EEN MOOI  

VERHAAL 

MAAR IN HET  

OVERTREFFEN VAN  

VERWACHTINGEN” 

 

Ik durf te beweren dat  

het  heel goed te  

combineren is;  

dat doe ik dagelijks. 





BIJNA MAANDELIJKS VERZORG IK DE TEKST VAN DE ‘MUZIEKSCHOOL OOST-GELDERLAND’ PAGINA IN DE RGIONALE H-A-H KRANTEN. 



Behalve het freelance werk voor Achterhoek Nieuws heb ik ook voor  

andere opdrachtgevers mogen werken.  

Hieronder vindt u linkjes naar een aantal voorbeelden. (klik op de afbeeldingen)  

Al voordat ik met Schrijven en Doen begon heb ik een 

mooi project uitgevoerd voor Vermeulen Lichtarchitec-

tuur. In verband met het tienjarig bedrijfsjubileum is er 

in 2011 een boek verschenen waarin tien toonaange-

vende projecten die door Vermeulen waren uitgevoerd 

extra werden belicht. Ik heb dat hele project verzorgd 

en begeleid. Tot op de dag van vandaag wordt het boek 

gebruikt als ‘visitekaartje’. In 2015 heb ik voor Vermeu-

len ook de teksten mogen schrijven voor de nieuwe  

bedrijfswebsite www.lichtendekerk.nl  

Voor mijn toenmalige werkgever Focusplaza was ik in 

2008 mede verantwoordelijk voor het jubileummagazine 

dat verscheen in verband met het tienjarig jubileum van de-

ze unieke netwerkorganisatie in de food– en DHZ retail. De teksten van de interviews zijn 

door anderen geschreven, alle andere tekst komt van mijn hand. 

Ook voor Bruil vastGoedonder-

houd heb ik alle teksten voor de 

nieuwe website geschreven. 

Daarnaast heb ik voor Bruil vast-

Goedonderhoud diverse andere 

teksten mogen verzorgen voor 

onder andere nieuwsbrieven. 

http://www.lichtendekerk.nl
https://issuu.com/walterhobelman/docs/pr03_13eu68_jubl._boek_definitief
https://issuu.com/focusplaza/docs/focusplaza_inspiratiemagazine
http://www.lichtendekerk.nl/
http://www.bruilvastgoedonderhoud.nl/


In  2018 heb ik meegewerkt aan een  

project van de stichting Vrij Zijn uit Aalten.  

Als redacteur heb ik materiaal samengevoegd 

dat geschreven is door Wilkin van de Kamp 

over de laatste 18 uur van het leven van  

Jezus.  

Voor mij was deze opdracht een mooie  

uitdaging die mij heeft opgeleverd dat ik  

ontdekt heb dat ik meer in mijn mars heb dan 

ik van mezelf dacht. In het werkboek heb ik 

verwerkingsvragen en -opdrachten  

toegevoegd waarmee de lezer actief aan de 

slag kan om meer inzicht te krijgen in deze  

historisch meest ingrijpende periode in de  

wereldgeschiedenis. 

Momenteel werk ik mee aan een volgend 

werkboek dat door Vrij Zijn wordt uitgegeven 

over het onderwerp ‘wie je bent in Christus’.  

Geplande verschijning: begin 2020. 

www.vrijzijn.nl 

Een ander aansprekend project dat ik heb  

gedaan is het redactiewerk voor het: 

 ‘Soldaat van Christus handboek’. 

Sylvester Rozema heeft dit boek geschreven 

en ik heb hem daarbij mogen helpen. 

Sylvester schrijft hierover in zijn boek: ‘Acht 

jaar geleden ontdekte ik dat ik dyslexie heb 

(vooral bij zinsopbouw) en schrijven is  

daarom voor mij een ramp en erg tijdrovend. 

Maar met elke uitdaging is er ook een  

overwinning. Ik hou van uitdagingen.  

Dus ging ik op zoek en vond ik Walter  

Hobelman (redacteur). Hij heeft de enorme 

klus aangenomen en mijn teksten bewerkt. 

Met diezelfde passie voor Jezus uiteraard.’ 

Het boek verschijnt begin juni 2019 en wordt 

uitgegeven door Triple Boeken in Aalten. 

www.tripleboeken.nl 

http://www.vrijzijn.nl
http://www.tripleboeken.nl


‘Al doende leert men’ is een bekend gezegde en dat klopt. De laatste twee jaar 

heb ik ontdekt dat mijn kracht ligt in het schrijven van teksten in allerlei vormen. 

Daarbij wordt steeds duidelijker dat ik steeds vaker de ‘boeken kant’ wordt  

opgedreven en dat vind ik geweldig om te ontdekken. Redactiewerk doen,  

ghostwriten en de uitdaging om teksten te voorzien van vragen en opdrachten 

waardoor datgene dat je leest nog beter blijft ‘hangen ’ is een specialisme aan 

het worden waarin me meer en meer ontwikkel. 

 

Maar waar ik op dit moment vooral 

mee bezig ben is mijn eerste  

eigen echte boek. Het gaat over de 

ervaringen van mijn gezin en ik over 

de periode dat wij ’onder  

beschermingsbewind’ stonden.  

Inmiddels is die periode voorbij, maar 

het onderwerp ‘schulden en armoede 

in Nederland’ heeft mijn voortduren-

de aandacht.  

In het boek ‘Al mijn schuld is wegge-

daan’ ga ik hier uitgebreid op in.  

Planning is dat het boek in het  

najaar van 2019 verschijnt.  

 

Op de website 

www.almijnschuldisweggedaan.nl 

lees je er alles over. 

http://www.almijnschuldisweggedaan.nl/


Onderstaande bedrijven hebben gebruik gemaakt van de diensten van  

Schrijven en Doen of doen dat nog steeds:  

Schrijven en Doen  |  Walter Hobelman 

Postadres:  

Guido Gezellestraat 61, 7081 AT Gendringen 

Bezoekadres: 

Wesenthorstlaan 1A, 7071 CG Ulft 

06-10972173 

walter@schrijvenendoen.nl 

www.schrijvenendoen.nl 

DOETINCHEM 

http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_Media-Markt-Doetinchem,158952,-11
http://www.vitaalopweg.nl/
http://www.webshopads.nl/
http://www.caretravel.nl/
http://www.erikbardelmeijer.nl/
http://www.ikwordmaatje.nl/project/stichting-jobzzpmaatje
http://www.schrijvenendoen.nl/
http://www.geldersepost.nl/
http://www.muziekschooloostgelderland.nl/
http://www.yfc.nl/

