
SCHRIJFTIPS

STORYTELLING MET GOEDE VERHALEN
We maken enorm veel teksten. Denk aan persberichten, webteksten, 
berichten op social media, nieuwbrieven etc. We krijgen zoveel (tekst)
prikkels dat we steeds selectiever kiezen wat we wel en niet willen 
lezen. Is een tekst niet aantrekkelijk of te moeilijk geschreven? Dan 
haakt de lezer snel af. Wist je dat 80% van de Nederlanders het liefste 
teksten leest, geschreven op het niveau van Mavo 2 (B1-niveau)? Een 
aantal tips & tricks om je teksten te verbeteren.

Probeer je altijd te verplaatsen in de lezer van de tekst: iemand die er 
niets vanaf weet. Tip: stel je voor dat je vader, moeder of kinderen de 
tekst moet lezen. Snappen zij de tekst? Dan zit je waarschijnlijk op de 
goede weg! Je kunt het niveau van de tekst ook controleren: 
www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool. 

Schrijftips
1.  Gebruik de spellingscontrole :-)
2.  Zet het belangrijkste van de tekst bovenaan en het minst belang 

 rijke onderaan
3.  Gebruik een actieve schrijfstijl, dus geen worden
4.  Gebruik een concrete schrijfstijl, dus geen zal of zullen
5.  Gebruik geen dienen te, maar worden
6.  Gebruik niet te Roermond, maar altijd in Roermond
7.  Gebruik inwoners in plaats van burgers
8.  Gebruik iedereen in plaats eenieder
9.  Gebruik niet onnodig woordjes er en om (in de meeste gevallen is  

 het niet nodig in de schrijftaal)
10. Pas op voor woordherhaling (te vaak hetzelfde woord gebruiken).  

 Zoek dan eens een synoniem, bijvoorbeeld via  
 www.kankan.nl/helder-nederlands 

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool
http://www.kankan.nl/helder-nederlands 
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11. Let op het gebruik van hoofletters en leestekens bij een opsom 
 ming of nummering. Meer weten hoe goede opsomming te ma 
 ken? Kijk op www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/opsommin 
 gen-leestekens-en-hoofdletters 

12. Niet schrijven in de ik-vorm
13. Gebruik je afkortingen? De eerste keer helemaal uitschrijven
14. Gebruik €-teken (niet E, EUR of euro)
15. Noteer bedragen zonder centen, nullen of streepjes, dus € 1.000

Meer weten over de verschillende tekstvormen? Bekijk daarvoor ook de  
tools:
• Opzet persbericht/webtekst
• Tips social media
• Digitale nieuwsbrief

Succes met het schrijven van goede teksten. Heb je nog vragen over het 
maken van teksten of storytelling in het algemeen? Laat het ons weten 
via info@vitaalverenigen.nl.
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