
Geen eenzaam getob op een donker en stoffig zolderkamertje, dat beeld moet maar eens verdwijnen, vindt Andre Driessen van tekstbureau 

Andries Tekst enAdvies. Een tekstschrijver staatmidden in het leven en leidt zeker geen kommervol bestaan. 

Andries Tekst en Advies 
'lk wil graag verwoorden wat anderen willen zeggen' 

Andre Driessen is een geboren en getogen 

Veldhovenaardienaenige omzwervingenterugkeerde 

naar zijn geboortedorp om daar zijn bedrijf voort 

te zetten . Hij kent nog veeI Veldhovenaren en dat 

geeft een vertrouwd gevoel. "Alsof ik nooit ben 

weggeweest. " 

Gevarieerde onderwerpen 

Andre schrijft elk soort tekst en zorgt ervoor dat 

die tekst naadloos aa nsluit op het dcel Hij gaat 

geen onderwerp uit de weg, van asbestsa nering tot 

eikenhouten meubelen, Andre schrijft de benodigde 

tekst. Dat kan voor een bedrijfsbrochure zijn, een 

webtekst, een advertorial, een jaarverslag, tekst voo r 

een personeelsb lad of periodiek.Bij voorkeurop basi s 

van een goedebriefing of een interview. 

"De af\.yisseling en de verdieping maken dit Yak 

geweldig", vertelt hij enthousiast. "Van elke 

opdracht leer ik zelf weer wat bi]." In zijn beginjaren 

als zelfstandig tekstschrijver aquireerde hij aileen 

bij reclamebureaus, dat is veranderd. "Er gaat niets 

boven het rechtstreekse con tact met de klant, dat 

heeft een enorme meerwaarde. In dat eerste directe 

contact vorm ik me een beeld van de wensen van 

de klant en de opdracht. Daarna ga ik aan de gang 

om de opdracht uit te voeren . Het is prachtig om de 

vertaals lag te maken van moei lijke materie naar een 

toegankeli jke tekst. Ik verwoord wat anderen willen 

zeqqen ." Andre heeft een voorkeur voor lan gere 

teksten, hoewel hij advertentie teks ten bedenken ook 

niet uit deweg gaat. 

Kwaliteitswaarborg 

Andre werkt regelmatig samen met een vormgever 

en art director. " lk schrijf beeldend en de vo rmgeving 

past zich daar op aan. Het is een zeer prettige 

samenwerking omdat we elkaar zo goed aanvullen." 

Hij is lid van Tekstnet, een belangenveren iging voar 

tekstschrijvers. "Dat lidmaatschap is meteen een 

kwaliteitswaarbarg en je bent makkelijker te vinden 

voar potentiele opdrachtgevers", vertelt hij. 

Het schrijven van teksten is een Yak. Niet iedereen 

is daarvan overtuigd omdat 'we allemaal' hebben 

leren schrijven. " Een tekstschrijver denkt na over de 

zinsopbouw, de lengte, de woordkeus, de doelgroep 

en hetdoeI van detekst.Mensen die zelf hun teksten 

schrijven, zien dat vaak niet eensterwijl het toch heel 

belangrijk is. Een tekstschrijver moetdoor de bril van 

de klantkijken en dat is niet iedereen gegeven." 

Hoewel Andre meestal aileen werkt, neemt hij ook 

grote opdrachten aan. In dat geval werkt hij sa men 

met een oud-studiegenoot. Ze noemen zi ch de 

tekstkameraden waarbi] Andre zich meer toelegt 

op het tekstschrijven en Walter zich stort op de 

copywriting. 

Belofte 

De naam Andries voor zijn bedrijf werkt soms 

vervvarrend. De oorzaak Iigt in het verleden. Als 

hij twaalf jaar is belooft Andre zijn opa dat hij als 

stamhouder defamilienaam in erezal houden.Andre 

belooft voor een nakomeling te zorgen. Ru im een 

kwart eeuw later lost hij deze belofte in. Begin 1996 

start hij zijn tekstbureauAndries tekst en advies. Die 

naam is niet aileen een verbas tering van zijn eigen 

voo r- en achternaam, maar ook de naam van zijn 

grootvader en daarmee lost hij de belofte in. 
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