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Een tekst schrijven of geschikt maken voor de website? Reserveer vijf minuten, pas deze 

schrijfwebwijzer toe en – héél belangrijk – gun jezelf tijd en ruimte voor tussentijdse revisie. Op 

de achterzijde van dit document vind je enkele tips en een lijstje met do’s and don’ts.  

Strategie 

 Denk vooraf goed na over wat mensen beweegt om de webpagina te openen  

 Benoem het uitgangspunt van de communicatie (informeren, stimuleren of activeren) 

 Vertaal – waar mogelijk – het zenderdoel naar het ontvangerdoel en zet de ontvanger centraal 

 Onthoud: informeren is standaard. De meeste bezoekers willen meer. Er is altijd een reden 

om een webpagina te bezoeken en dat is NIET alleen kennisoverdracht. Benoem de reden. 

 Bedenk vooraf: wat wil ik dat de bezoeker onthoudt als deze kort of langdurig de pagina heeft 

bezocht? Het antwoord op de vraag ‘En?’ is de gewenste dominante indruk.  

Structuur (navigatie- en paginastructuur) 

 Maak de klikstoom voorspelbaar, alle hyperlinks zijn volstrekt duidelijk en mensen weten wat 

zij krijgen na de klik 

 Houd rekening met het referentiekader van de bezoeker: ervaren bezoekers vinden langere 

pagina’s prima, onervaren bezoekers krijgen hapklare brokken 

 Zet de belangrijkste W of H voor de bezoeker in de kop (=hyperlink) en plaatst de overige 

informatie in een intro (niet: lead) en de daarop volgende platte tekst 

 Actuele inhoud vereist dynamiek, statische inhoud vereist rust in de paginastructuur 

 Maak pagina’s, alinea’s en zinnen oprolbaar (schrijf van belangrijk naar minder belangrijk)  

Schrijfstijl 

 Kies de juiste aanspreekvorm (informeren: geen aanspreekvorm, stimuleren: je, jij of u en 

activeren: gebiedende wijs. Schrijf direct en helder.  

 Wissel af met korte en lange zinnen, stem het schrijfritme af op de wat-doelgroep 

 Schrijf helder en actief (onderwerp voorin, daarna persoonsvorm, gezegde en de rest) 

 Schrijf vanuit pull: de bezoeker is bij voorkeur het onderwerp, niet de afzender.  

 Wees objectief en laat de bezoeker bepalen. Show, don’t tell en kill your darlings. 

 Hanteer bij activeren eerst een dialoogstijl (vraag) en daarna de gebiedende wijs  

Interactie en metacommunicatie 

 Maak hyperlinks altijd voorspelbaar voor de bezoeker 

 Kies alleen voor functionele interactie (mail-links, formulieren, pop-ups, etc.)  

 Liever te veel metacommunicatie dan te weinig 

 

BELANGRIJK: neem bovenstaande punten in acht en je zult merken dat nieuwe inzichten tijdens het 

schrijfproces zich openbaren. Gun jezelf de tijd en ruimte om bij te stellen. Schrijf eerst een (te) lange 

tekst en zet daarna stevig het mes erin. Je kunt alleen effectief schrappen als je alle onderdelen voor 

jezelf op een rijtje hebt.  
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Trucs / tips 

 Schrijf concreet. Hoe? Gebruik WIEBI. Heb je de neiging te verzanden in eindeloze inhoud? 

Schrijf of spreek uit: Wat Ik Eigenlijk Bedoel Is… en vul aan.  

 Kijk naar het onderwerp van de zin: wie is actief? Zender = meestal push, overig = meestal 

pull. Van push naar pull gaan in zinsverband? Kies een ander onderwerp. 

 Een tekst (nog meer) scannable maken? Trek de tekst uit elkaar met witregels. Al snel 

identificeer je zinnen die als kernzin (kunnen / moeten!) fungeren. Meer wit is beter… 

 Moeite met inleven in de wat-doelgroep? Vraag een collega of iemand anders. Voorkennis 

zorgt bij een onderwerp soms voor een denkblokkade. Alles lijkt logisch voor de zender. 

Do’s 

 Schrijf autonoom en vertrouw op het gezegde less is more. Jouw organisatie heeft (als 

afzender) van nature autoriteit. Je hoeft de autoriteit niet te versterken in de webtekst door 

jouw toko telkens vooraan in de zin te zetten.  

 Mensen lezen niet, zij scannen. Meer witregels => mensen scannen intensiever. 

 Zet de kernzin bij elke nieuwe alinea voorin. Faciliteer het scannen. 

 Gebruik structuuraanduiders (tussenkopjes) om wendingen in de tekst op macro-niveau aan 

te geven. Zet niet boven elke alinea een tussenkopje. 

 Schrijf actief, vermijd lijdende vormen (‘worden’, ‘zijn’ en alle afgeleiden hiervan) 

 Zet het onderwerp van de zin zoveel mogelijk voorin de zin (wie doet wat?) 

 Vermijd naamwoordstijl (werkwoorden in de vorm van een zelfstandig naamwoord, 

bijvoorbeeld: ‘oefening’, ‘onderzoek’, ‘presentatie’, ‘studie’) 

 Start direct met schrijven, ook als je weinig van het onderwerp weet. De vragen zijn vaak 

belangrijker dan de antwoorden. Benut het moment waarop je nog weinig weet. 

 Gebruik bullets, veel bullets. Hanteer altijd een inleidende zin bij een opsomming met bullets. 

 Neem af en toe rust tijdens het schrijfproces. Nieuwe inzichten komen vanzelf. 

 Zet vragen letterlijk in de tekst. Waarom? Je weet het antwoord. (= pull) 

 Treed in contact met de bezoeker en hanteer (veel!) metacommunicatie 

 Schrijf objectief en vermijd bijvoeglijk naamwoorden vanuit de zender 

 Zoom de tekst helemaal uit en kijk vanuit helicopter perspectief (is de tekst voldoende 

scannable, zou ik erin ‘duiken’ na de initiële scan van vijf tot tien seconden?) 

Don’ts 

 ‘Klik hier voor…’ Niet doen! Mensen klikken zich suf en ‘hier’ is een nietszeggende fysieke 

plek op het scherm zonder voorspelbare inhoud. Staat zeer amateuristisch. 

 ‘Welkom…’ Zie bovenstaand punt over amateurisme. Mensen zijn automatisch welkom. 

 Jip en Janneke taalgebruik – simplificeren werkt meestal averechts bij actieve bezoekers. 

 Deze ontwikkeling zoals die staat beschreven in het artikel heeft te maken met de hieraan 

voorafgaande zaken zoals deze zijn besproken in de derde uitnodiging. Kortom: elimineer 

niet-concrete verwijzingen. Verwijzen tussen zinnen binnen een alinea mag overigens wel. 

 ‘In het kader van…’ / ‘in meer of mindere mate’ – vermijd stoffig / wollig taalgebruik 

 Ontkenningen – het is niet de bedoeling dat u geen enkele ontkenning toelaat in teksten die 

niet voor het beeldscherm geschikt zijn. Ontkenningen zijn moeilijk scanbaar. Schrijf positief. 

 Schrijven met voorbehoud – ‘u kunt zich aanmelden’. Alles kan. ‘Meld u aan voor…’ is beter. 

 Mensen exploratief rond laten klikken zonder metacommunicatie. Niet doen. Eén keer 

verkeerd klikken en de hele site deugt niet (in de perceptie van de veeleisende bezoeker) 

 Tekst aankleden met interactie, puur vanwege het aankleden. Eveneens: niet doen! 


