Wetenschappelijk schrijven
Artikel, proefschrift,
presentatie of subsidieaanvraag?

U staat er niet alleen voor!

Marx Translations, To The Point
Marx Translations, To The Point is een vertaal‐ en redactiebureau dat gespecialiseerd is in
academische teksten in zowel het Engels als het Nederlands en vooral op medisch, biologisch en
(bio)chemisch gebied. Jarenlange ervaring op het gebied van taal én wetenschap maakt dat we u
uitstekend kunnen ondersteunen bij al uw schrijfwerk.

Een laatste check? Kleine moeite, groot plezier!
Het artikel is in principe geschreven, maar is het Engels wel correct? Leest het wel lekker? De
gegevens kunnen nog zo overtuigend zijn, als het verhaal niet goed wordt verteld, komt de
boodschap niet over. Daarnaast leiden spel‐ en grammaticafouten de lezer af van de inhoud en
dat kan niet de bedoeling zijn. Laat de puntjes op de i zetten door Marx Translations, To The
Point.

Een presentatie in woord of geschrift? Vind de juiste toon!
Presentatie van onderzoeksresultaten is belangrijk. Dit kan in vele vormen: een presentatie op
een wetenschappelijk congres voor collega’s, op een voorlichtingsdag voor scholieren, of op een
bijeenkomst voor patiënten? Of moet u misschien een college geven aan studenten? Niet
iedereen is een kameleon! Marx Translations, To The Point kan u helpen bij de voorbereiding van
een presentatie of het schrijven van een tekst waarmee u uw doelgroep bereikt.

Een subsidieaanvraag schrijven een hele klus? Zo geklaard!
U heeft een goed idee? Dan kan het werk beginnen. Was het maar waar! U moet waarschijnlijk
eerst nog de financiering rond krijgen, veelal te beginnen met het schrijven van een
subsidieaanvraag. Geen zin in? Laat Marx Translations, To The Point u helpen uw ideeën in de
vorm van een subsidieaanvraag te gieten.

Promovendi? Jong geleerd, is oud gedaan!
U begeleidt promovendi. Het blijkt voor hen vaak nog een hele klus om de onderzoeksresultaten
te verwerken tot een goed leesbaar artikel. Dat is een leerproces. Heeft u het te druk om de
promovendi afdoende te begeleiden? Marx Translations, To The Point kan die taak van u
overnemen. Wij bieden een individueel coachingstraject waarbij we de promovendus gedurende
(een deel van) het promotietrajcet begeleiden bij het schrijven van artikelen of het proefschrift,
zodat niet alleen de resultaten goed op papier komen te staan, maar de onderzoeker ook leert om
in de toekomst de artikelen zelfstandig te schrijven. En dat is onmisbaar voor wie verder wil in de
wetenschap!

Maatwerk is het toverwoord!
De een schrijft gemakkelijker dan de ander. Dit vraagt een individuele aanpak. De een laat een
artikel helemaal schrijven of vertalen, de ander wil alleen dat het Engels wordt gecorrigeerd.
Weer een ander wil de fijne kneepjes van het schrijven zelf leren via een (individueel)
coachingstraject. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we u het beste kunnen helpen uw
doelen te realiseren.

Duur? Geen overbodige luxe!
Beperkt budget? Vraag een offerte aan, misschien valt de prijs u wel mee! Tips: veel cao’s kennen
tegenwoordig een “persoonlijk budget”. Mogelijk kan dit aangewend worden. Hetzelfde geldt
voor het opleidingsbudget van promovendi.

To The Point, Marx Translations!
Kennis van zaken, zowel op het gebied van taal, als op het gebied van de (biomedische)
wetenschap & de gezondheidszorg
Verschillende diensten onder één dak: vertalen, redigeren en corrigeren van teksten, en
tekstschrijven. Tevens cursussen, tekstadvies en begeleiding bij schrijven en presenteren
Tweetalig: Nederlands en Engels
Dubbel netwerk: wetenschappelijk en taalkundig
Korte lijnen, één aanspreekpunt: Pauline Marx, pauline@marx‐translations.nl, 06‐
24520624

Contactgegevens
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het schrijven, redigeren of corrigeren van een proefschrift,
publicatie, presentatie of subsidieaanvraag? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via
pauline@marx‐translations.nl of kijk op www.marx‐translations.nl

