KOEKIE
Kinderen op eigen kracht in evenwicht

GASTBLOGGEN

KOEKIE Opvoedings-, Begeleidings- & Ondersteuningspunt
Jonneke Koekhoven ∙ +31628315545 ∙ koekie.info@gmail.com ∙ www.symptomen-autisme.nl

KOEKIE biedt de mogelijkheid om verhalen te delen met een groot publiek. Iedere maand bezoeken 10.000
personen de website van KOEKIE. Jouw verhaal zal dus door veel mensen gelezen worden. KOEKIE zet
zich in voor meer kennis en begrip voor autisme, de blogs gaan ook allemaal over (kinderen met) autisme
en alle onderwerpen die hierbij komen kijken. Het is waardevol om vanuit verschillende invalshoeken
expertise te delen. Je kunt daarbij denken aan ervaringen, opgedane kennis, mooie gedachtes of pakkende
verhalen.
Je gaf aan dat je graag een gastblog wilt schrijven voor KOEKIE! Bedankt voor je enthousiasme! In dit
document staat alle informatie die je nodig hebt. Lees het goed door!
WAAROM GASTBLOGGEN?
• Je draagt bij aan het verspreiden van kennis over autisme en het vergroten van begrip voor mensen
met autisme.
• Jouw expertise is waardevol voor anderen, je kan anderen helpen door jouw verhaal te delen.
• Jouw naamsbekendheid en expertisestatus worden vergroot.
• Je mag in het blog een website/ praktijk/ boek/ product noemen.
DOELGROEP
De doelgroep van KOEKIE: mensen die graag meer willen weten over (kinderen met) autisme. Het is de
kunst om de tekst ‘simpel’ en voor iedereen begrijpelijk te houden.
VOORWAARDEN en afspraken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOEKIE brengt geen kosten in rekening voor het publiceren van het blog. Schrijvers krijgen geen
vergoeding voor het schrijven van het blog.
Schrijvers geven toestemming om het gepubliceerde bericht te delen via internet en Social Media.
Blogberichten kunnen anoniem zijn. Verander in dat geval zelf namen en data.
Afbeeldingen en foto’s dienen gemaakt te zijn door de schrijvers. Er mogen geen afbeeldingen van het
internet worden gebruikt. De illustrator van KOEKIE kan eventueel ook kosteloos een bijpassende
afbeelding tekenen in KOEKIE stijl.
KOEKIE krijgt toestemming van de schrijver, de content te gebruiken voor de website www.symptomenautisme.nl.
De tekst moet 100% nieuw zijn. Er mogen geen (stukken uit) andere blogs worden gekopieerd.
KOEKIE kan de tekst corrigeren op leesbaarheid, grammatica en ook op inhoud. Voordat het blog wordt
gepubliceerd wordt het altijd ter controle opgestuurd naar de schrijver. Na goedkeuring door beide
partijen wordt deze gepubliceerd.
In uiterste gevallen kan een blog geweigerd worden. KOEKIE zal in dat geval altijd een duidelijke
toelichting geven.
Wanneer je een boek of product wilt aanraden mag dit. (KOEKIE verwijst, indien mogelijk, met een
eigen affiliate link naar dit boek of product.)
Inkomsten uit advertenties of affiliatelinks zijn ten alle tijden voor KOEKIE.
Door het insturen van je blog aan KOEKIE bevestig je dat je over de afbeeldingen en de content die je
verstuurt alle rechten hebt, en dat die geen merkrecht, copyright, privacy of enige andere rechten van
personen of bedrijven schenden. (Kosten voor eventuele schending worden verhaald op de schrijver)
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STIJL
Omdat ik graag wil dat alle blogs op de website ongeveer dezelfde stijl hebben stel ik het op prijs als het
blog wordt geschreven volgens het template. (Volgende pagina). Wanneer je het lastig vindt volgens het
template te schrijven, mag je ook platte tekst aanleveren. KOEKIE past in dat geval het blog aan volgens
het template. Daarnaast zijn de sleutelwoorden van de blogs:
Inspirerend

Luchtig

Opbouwend

Positief

Motiverend

Simpel

Objectief

ONDERWERP
De blogs op de website van KOEKIE gaan over autisme en kinderen. Je mag het onderwerp zelf kiezen,
als je meerdere onderwerpen hebt, mag je meerdere blogs schrijven. (Één onderwerp per blog). Als je wilt
brainstormen over een onderwerp kan dat altijd! Via de mail of via de app (koekie.info@gmail.com /
+31628315545)
DOE JE MEE?
Als je na het lezen van deze informatie besluit een blog te willen schrijven voor KOEKIE, ontvang ik graag
een mail waarin je aangeeft dat je akkoord gaat met de voorwaarden, wat informatie over jezelf en jouw
onderwerp. Geef in de mail aan of je het fijn vindt om een deadline te hebben. Vervolgens kun je aan de
slag met jouw blog! Wees voorbereid op veel deelacties en reacties en probeer als schrijver altijd objectief
te zijn in jouw reactie op anderen. Iedereen mag zijn eigen mening hebben maar bij KOEKIE houden we
het altijd netjes en respectvol.
BLOG INSTUREN
• Schrijf het blog in Word of direct in een emailbericht.
• Sla het bestand als volgt op: Jouw eigen naam – Titel van het blog (bijv. Jonneke KoekhovenAutisme en Taal).
• Email het blog naar koekie.info@gmail.com.
• In de onderwerp regel van de mail schrijf je Jouw eigen naam – Titel van het blog.
• Afbeeldingen moeten apart als bijlage worden toegevoegd, met als naam de Titel van jouw blog.
Plak de afbeelding dus niet in jouw document.

Voorbereiding
• Kies 1 specifiek onderwerp (moet te maken hebben met autisme en kinderen)
• Het is fijn voor de vindbaarheid als het onderwerp dat je gekozen hebt minstens 5 keer in de tekst
naar voren komt. Bijv: onderwerp is ‘Thuisonderwijs’, gebruik het woord Thuisonderwijs een aantal
keren in de tekst/titels.
• Kies/maak een (eigen) foto of tekening (Formaat: liggend 1000-600 pixels of 50-30 cm. Resolutie
20 pix/centimeter Grootte: max. 200 kb) Het formaat kan je in bijvoorbeeld Paint kiezen/ aanpassen.

KOEKIE Opvoedings-, Begeleidings- & Ondersteuningspunt
Jonneke Koekhoven ∙ +31628315545 ∙ koekie.info@gmail.com ∙ www.symptomen-autisme.nl

TEMPLATE BLOG

PAKKENDE TITEL
(Onderwerp moet hierin naar voren komen)

KORTE BESCHRIJVING VAN JEZELF
(Max 100 woorden)

INTRODUCTIE VAN HET ONDERWERP
(Max 100 woorden)

TUSSENKOPJE 1
(Max 250 woorden)

TUSSENKOPJE 2
(Max 250 woorden)

TUSSENKOPJE 3
(Max 250 woorden)

TIPS VOOR DE LEZERS
(Minimaal 3)

VRAAG AAN LEZERS WAAR ZE ONDER HET BLOG OP KUNNEN
REAGEREN
(Stel de lezers een pakkende vraag. Je kunt bijvoorbeeld om een mening vragen of om aanvullingen op het
onderwerp.)

EVENTUEEL JOUW WEBSITE/ BOEK/ PRAKTIJK/ PRODUCT
(Moet met autisme en het onderwerp van het blog te maken hebben.)
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