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Eddy Brinkman werkt op het grensvlak van taal en technologie.
Grondige kennis op technisch gebied combineert hij met zijn 

vaardigheid om deze technologie in heldere taal te beschrijven.

Eddy Brinkman helpt eenieder die behoe� e hee�  aan een goed technisch achtergrondverhaal, maar die 
niet de kennis, ervaring, menskracht of tijd hee�  om dit te schrijven. Hij werkt voor marketing- & 
communicatieafdelingen van technische bedrijven en hun (toekomstige) klanten, voor technische onder-
wijs- en onderzoeksinstituten, voor (inter)nationale publiek-private samenwerkingsverbanden, en gee�  
werk in eigen beheer uit. 

De technische achtergrondverhalen verschijnen als:
Praktijkvoorbeelden : beschrijvingen van een succesvolle technologische oplossing voor een probleem 
in de markt, volgens het beproefde stramien context - probleem - oplossing - resultaat
White papers : verhalen met feiten, bruikbare informatie, logica en analyses om een onderwerp te be-
grijpen, een probleem op te lossen of een (aankoop)beslissing te kunnen nemen - op het grensvlak van 
technologie en markt
Technische artikelen in vakbladen, bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen, de uitleg van een tech-
nisch proces of de werking van een apparaat - vooral technisch-inhoudelijk van aard
Zakelijke artikelen in vakbladen - op het grensvlak van technologie en markt
Boeken/boekjes met resultaten en vooruitzichten van technische onderzoeksprojecten - technisch-
inhoudelijk, gecombineerd met toepassingen en een maatschappelijke context
Naslagwerk of cursus- & trainingsmateriaal, zowel digitaal als op papier - vooral technisch-inhoudelijk 
van aard
Boekjes, als relatiegeschenk of marketinghulpmiddel voor uw klanten of uw eigen medewerkers. Om 
hen op een heldere manier te laten weten wat u nu eigenlijk doet ...
Gebruikershandleidingen en andere technische documentatie om de werking van een apparaat, proces 
of so� ware aan klanten uit te leggen
Technische rapporten met analyses - openbaar of vertrouwelijk

Als technisch bedrijf bent u uiteraard goed bekend met uw eigen technologie. Maar uw huidige of toekom-
stige klanten zijn dat niet per se. Ze zullen uw technologie niet zo snel kopen als ze niet weten wat het is 
(zoals bij nieuwe, onbekende technologie), hoe het werkt en wat ze ermee kunnen (zoals bij ingewikkelde 
technologie) of waarom een hoge investering nodig is (zoals bij dure technologie). U en uw klanten zijn 
dus geholpen bij een heldere uitleg van uw technologie. Eddy Brinkman schrij�  op een begrijpelijke ma-
nier over deze technologie - maar eigenlijk helpt hij u om uw technologie te verkopen.
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Eddy Brinkman schrij�  op het gebied van chemie, materiaalkunde, technische 
keramiek, membraantechnologie en informatietechnologie (ICT). Zowel in het 
Nederlands als het Engels, op academisch werk- en denkniveau. U kunt hem in-
huren als ghostwriter om in ‘uw naam’ stukken te schrijven, of als technisch ver-
taler om technische documentatie tussen het Engels en het Nederlands te vertalen. 
Daarnaast schrij�  hij ook onder zijn eigen naam.


