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1 Inleiding 

Het produceren van een duidelijke, goed gestructureerde en prettig leesbare tekst 
is tegenwoordig bijna een basisvaardigheid voor jou als ICT’er. Het kan dan gaan 
om het schrijven van bijvoorbeeld offertes, adviezen, rapportages, blogteksten of 
teksten voor een website.   
 
Schrijven kan vrijwel iedereen. Maar het schrijven van een echt goede tekst is 
andere koek. Toch kan iedereen leren hoe je een prettig verhaal schrijft, zonder 
dat je persé het niveau van Shakespeare of Multatuli hoeft te halen. 
 
Ik ben een van de weinige ICT’ers die schrijven leuk vindt. Ik heb in mijn 
loopbaan heel veel geschreven en doe dat nog steeds met plezier. In de loop van 
die tijd heb ik een hoop geleerd. In dit whitepaper deel ik een aantal tips en trucs 
met je die mij geholpen hebben en nog steeds helpen. Wie weet zijn ze ook voor 
jou van waarde. 
 
Succes! 
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2 Schrijven 

Dit whitepaper gaat niet over het gebruik van een ‘d’ of een ‘t’ het KOFSCHIP of 
hulpwerkwoorden. Ik ga er van uit dat je die kennis hebt. 
 
Dit document gaat wel over zaken als de toon van een tekst, structuur 
aanbrengen, actief schrijven en een strategie om tijd te winnen. Het gaat dus 
vooral over het ‘hoe’ van schrijven.  
 

2.1 Het probleem met tekst 

Albert Mehrabian (1939), destijds hoogleraar psychologie aan de UCLA, 
tegenwoordig met emeritaat, is het meest bekend geworden door zijn publicaties 
over het belang van verbale en non-verbale boodschappen. Zijn bevindingen over 
tegenstrijdige boodschappen van gevoelens en opvattingen zijn ook bekend 
geworden als de 7%-38%-55%-regel. 
 

 
 
Die regel zegt, kort door de bocht, dat slechts 7% van onze communicatie bestaat 
uit de inhoud (of woorden) en dat 93% dus non-verbaal is. De regel is inmiddels 
wel wat bijgesteld. Het is toch wel duidelijk dat het overgrote gedeelte van je 
communicatie (minstens 60-70%) bestaat uit non-verbale aspecten zoals 
lichaamstaal en stemgebruik. 
 
Bij een geschreven tekst mis je dus de non-verbale informatie compleet. Je 
ontvangt dus misschien 20- of 30% van de totale boodschap. De rest vul je zelf in. 
Het gebruik van emoticons zoals ;) en :0) is een wat knullige manier om toch nog 
wat non-verbale informatie te kunnen geven. 
 
Het is maar net afhankelijk van je stemming en overtuigingen hoé je een tekst 
uitlegt. Het is heel gemakkelijk omdat helemaal anders te doen dan de schrijver 
van de tekst heeft bedoeld.  
 
Dat is de reden dat discussies via internetfora of e-mail zo gemakkelijk uit de 
hand lopen en ontaarden in conflicten.  
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De structuur, toon en opzet van een tekst zijn daarom enorm belangrijk! Kijk dus 
altijd goed uit met het schrijven van teksten en realiseer je altijd voor wie je het 
schrijft, welke toon je tekst heeft en hoe die misschien geïnterpreteerd zou 
kunnen worden. 
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3 Tips en trucs 

In dit hoofdstuk geef ik je een aantal tips en trucs die waardevol voor je kunnen 
zijn als je aan het schrijven slaat. Ik nodig je uit om ze uit te proberen en te kijken 
wat wel- en niet voor je werkt. 

3.1 Voor je begint met schrijven 

Ik adviseer je om een aantal zaken vast te stellen voor je begint met schrijven: 
 

• Wat is de aanleiding, vraag of probleem waardoor je het document schrijft? 
• Wat is precies het doel van het document? Waarom schrijf je het eigenlijk? 
• Wie gaan het allemaal lezen?  

 
Het antwoord op deze vragen bepaalt het soort informatie in je document (bv. 
technische terminologie) en de toon van het document (formeel of niet-formeel). 
Het stuurt de inhoud en de vorm. Als je dit weet dan zul je merken dat het 
gemakkelijker is om je tekst op te zetten en schrijven. 
 

3.2 Structuur 

Een goede structuur in je tekst is belangrijk! In een document hoort, net als in een 
verhaal, een kop, een middenstuk en een staart te zitten. Die horen elkaar logisch 
op te volgen. Dat zorgt voor een logische volgorde en dat maakt je tekst 
gemakkelijk te volgen. Problemen met de structuur in een document zorgen dat 
lezers als het ware de weg kwijtraken. 
 
Hoe zorg je nu dat voor een logische verhaallijn? De leerstijlen van David Kolb 
bieden hier uitkomst. Dat vraagt wat uitleg. Kolb onderscheidt vier leerstijlen. 
Volgens Kolb is efficiënt leren het resultaat van het cyclisch doorlopen van deze 
stijlen. Onderstaand zie je het model van Kolb in een tekening. 
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Kolb stelt dus dat er vier leerstijlen zijn: 
 

• Why, de bezinner - dit zijn de mensen die met name bezig zijn met het 
WAAROM.  Hier vinden we de filosofisch ingestelde medemens (waarom 
zijn wij ter aard?). 

• What, de denker - de denker is vooral geïnteresseerd in WAT het precies is. 
Wat zit erin en hoe werkt het? Dit zijn de wetenschappers en techneuten. 

• How, de beslisser - de mensen in deze categorie zijn bezig met HOE we iets 
kunnen toepassen. Dus: wat kunnen we ermee doen? 

• What if, de doener - en als we het dan toepassen, wat levert het dan op? 
Wat winnen we ermee? 

 
Nou is dit een wat simpele weergave van het model van Kolb dat eigenlijk veel 
complexer is. Het is wel compleet genoeg om je te helpen een verhaallijn in je 
tekst in te bouwen. Dat doe je door te zorgen dat je alle vier de leerstijlen langs 
gaat. Dan weet je 
namelijk zeker dat je 
alle lezers aanspreekt.  
 
Begin bovenaan en 
neem, met de klok mee, 
alle leerstijlen mee. 
Dus: WHY, WHAT, HOW 
en WHAT IF. Als je wel 
eens een sales training 
hebt gevolgd herken je 
hier misschien 
‘behoefte, kenmerk, voordeel’ of ‘bkv’ in. Als je de leerstijlen op deze manier 
doorloopt heb je direct een logische verhaallijn te pakken. 
 
Begin te vertellen WAAROM je iets doet of wil (WHY). Dus, wat de aanleiding is. 
Vertel daarna de details van het onderwerp. Hoe zit het in elkaar, waar bestaat het 
uit (WHAT)? Vervolg met hoe je het toepast (HOW) en sluit af met welk 
fantastisch resultaat je dan bereikt (WHAT IF). Et voila, daar is de verhaallijn! 
 

3.3 De toon van een tekst 

De toon van een tekst is een vaak onderschat fenomeen. Je kunt je lezer er 
volledig mee inpakken, maar je kunt hem ook van je wegjagen. Een boodschap in 
de juiste toon treft zijn doel, maar in de verkeerde toon kan het zijn doel ook 
volledig missen. 
 
Stel bijvoorbeeld dat er een probleem geconstateerd is in een applicatie bij een 
klant. Je wilt in een e-mail doorgeven aan je contact (mijnheer Jansen) dat je het 
probleem hebt gezien, dat je het gaat oplossen en dat je zo snel mogelijk laat 
weten wanneer alles weer werkt. 
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Hieronder zie je een aantal teksten die precies dat doen: 
 
Geachte heer Jansen, 
Wij hebben vandaag via een van uw medewerkers vernomen dat er een 
complicatie is ontstaan in een van de belangrijkste applicaties in uw 
productieomgeving. Hedenmiddag heeft een van onze consultants door middel 
van een externe verbinding inderdaad geconstateerd dat een onderdeel van de 
applicatie niet naar behoren functioneert. Wij zijn ons zeer bewust van de 
urgentie van het probleem. Om deze reden zetten wij twee van onze meest 
ervaren medewerkers in om het probleem zo spoedig mogelijk naar tevredenheid 
op te lossen. Indien dit het geval is brengen wij u daar direct van op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mijnheer Jansen, 
Een van uw medewerkers vertelde ons vandaag dat er een probleem is met de 
applicatie. Onze consultant heeft inmiddels ingebeld en bevestigd dat de 
applicatie inderdaad niet goed functioneert. Wij begrijpen dat dit bijzonder lastig 
voor u is en hebben daarom direct actie ondernomen. Twee van onze consultants 
zijn al bezig om het probleem op te lossen. U hoort het direct als dat het geval is. 
Mvg. 
 
Hallo Bert, 
We hoorden vanmorgen dat de applicatie niet werkt zoals het hoort. We hebben 
het nog even gecontroleerd door in te bellen en inderdaad gaat er iets niet 
helemaal goed. We snappen het probleem en we doen er alles aan om het voor je 
op te lossen. Je hoort het direct van ons als alles weer werkt. 
Grt. 
 
Hoi Bert, 
We hoorden dat er problemen zijn met de applicatie. Ik heb even ingebeld en het 
loopt inderdaad fout. Echt vervelend dit. We zijn ermee bezig. Ik laat je zo snel 
mogelijk wat weten. 
Gr. 
 
Hey Gast, 
Hoorde dat die app niet goed zit? Heb ff gecheckt. Idd zeg. Balen dit! Luister, we 
zijn ermee bezig hè. Laat je wat weten! 
Grtz. 
 
Het is duidelijk dat de teksten een totaal verschillende toon hebben. Dat zit hem 
in het woordgebruik, de lengte van de zinnen, hoe je de lezer toespreekt en de 
stijl. De is helemaal afhankelijk wie de tekst gaat lezen. Vandaar dat de vraag “wie 
gaat het lezen” zo belangrijk is. 
 
Denk daar goed over na want soms lezen mensen die je echt niet had verwacht je 
tekst. Je weet maar nooit welke weg je document of e-mail door een bedrijf gaat. 
Je kunt beter iets te formeel schrijven dan andersom.  
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Maak een bewuste beslissing over de toon van je tekst en houdt die toon door je 
hele tekst heen vast. 

3.4 Actief schrijven 

Veel teksten zijn langdradig en wollig waardoor je voor het einde afhaakt. 
Doodzonde, de inhoud is vaak prima. 
 

Je ziet vaak dit soort zinnen: 
 
“Als resultaat van het project zullen de 
nieuwe servers geheel gebruiksklaar door 
ons worden opgeleverd.” 
 
Dat lijkt prima en grammaticaal klopt 
het. Het is een passieve zin. Dat maakt 
het wollig en langdradig.  
 
 

Actief ziet het er zo uit: 
“We leveren de nieuwe servers, als resultaat van het project, geheel gebruiksklaar 
op”. 
 
De actieve zin is korter en sterker. Lees ze maar eens achter elkaar dan merk je 
het verschil. 
 
Passieve zinnen hebben de vorm <hulpwerkwoord>+<voltooid deelwoord>. 
Bijvoorbeeld “wordt gedaan”, “zullen opleveren” of “zijn geweest”.  
 
Wil je een tekst actief maken? Zoek naar de hulpwerkwoorden “zal/zullen”, 
“is/zijn” en “wordt/worden”. Die haal je weg. Zoek het onderwerp (Wie of wat 
doet er iets?). Begin je nieuwe zin met het onderwerp en zet daar direct het 
werkwoord achter. 
 
Het gras wordt door de buurman gemaaid – De buurman maait het gras. 
In de toekomst zullen we er beter op letten – We letten er in de toekomst beter 
op. 
In het project zullen we rekening houden met dit risico – We houden in het 
project rekening met dit risico. 
 
Door actief schrijven maak je, met weinig inspanning, je tekst veel krachtiger en 
beter leesbaar! 
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Hieronder zie je twee (praktijk)voorbeelden van teksten in een passieve en een 
actieve stijl: 
 
Voorbeeld 1 - passief: 
 
2.4. Security 
Om een upgrade te kunnen doen zullen alle security aspecten in kaart moeten 
worden gebracht. In het vooronderzoek zullen deze aspecten worden uitgesplitst. 
Er wordt in dit vooronderzoek uitgegaan van alle huidige security zaken. De 
security opzet van Dynamics 2009 verschilt veel met de nieuwe opzet in 
Dynamics AX 2012 R3. Dit zal dus in dit vooronderzoek worden beschreven en een 
voorstel worden gedaan. 
 
Voorbeeld 1 - actief: 
 
2.4. Security 
Voor een upgrade is het nodig om alle security aspecten in kaart te brengen. In 
het vooronderzoek splitsen we deze uit. We gaan daarbij uit van alle huidige 
security zaken. De security opzet van Dynamics 2009 verschilt veel met de nieuwe 
opzet in Dynamics AX 2012 R3. Dit beschrijven we in het vooronderzoek en doen 
op basis daarvan een voorstel. 
 
Voorbeeld 2 – passief: 
 
2.3.1. Bericht niet in orde 
Als het bericht niet juist blijkt te zijn, zal er vanuit het SWVO geheel automatisch 
een iWMO 304 bericht worden teruggestuurd richting het portaal van Vecozo met 
hierin de fout die in het bericht zit. De zorgaanbieder zal dan een nieuwe iWMO 
303 moeten aanmaken, met daarin alleen de afgekeurde regels, dit zal tevens een 
nieuw factuurnummer zijn. Dan zijn we opnieuw bij stap 1. 
 
Voorbeeld 2 – actief: 
 
2.3.1. Bericht niet in orde 
Als het bericht niet juist is stuurt SWVO automatisch een iWMO 304 bericht, met 
de fout erin, naar het portaal van Vecozo. De zorgaanbieder maakt dan een nieuwe 
iWMO 303, met daarin alleen de afgekeurde regels. Dit is tevens een nieuw 
factuurnummer. Zo zijn we opnieuw bij stap 1. 
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3.5 Minder is meer 

Schrijvers willen vaak hun kennis en kunde te laten zien door het gebruik van 
wollige zinnen en veel woorden. In de praktijk maakt dat de tekst juist moeilijk 
leesbaar. Het is veel krachtiger om kritisch te kijken naar teksten en overbodige 
zaken weg te laten. Hieronder zie je twee (praktijk)voorbeelden. 
 
Voorbeeld 1 – originele tekst:  
 
1. Voorwoord 
Vrijdag 24-02-2017 heeft er een meeting plaatsgevonden tussen EPZ en 
Acknowledge betreffende de mogelijkheden voor het upgraden van de huidige 
Dynamics AX 2009 applicatie. Uit deze sessie is de vraag gesteld om een offerte 
uit te brengen voor het inventariseren van de kosten voor een eventuele upgrade 
naar Dynamics AX 2012 R3. 
 
Voorbeeld 1 – ingekort: 
 
1. Voorwoord 
Vrijdag 24-02-2017 heeft een meeting plaatsgevonden tussen EPZ en 
Acknowledge betreffende een upgrade van de huidige Dynamics AX 2009 
applicatie naar AX 2012 R3. EPZ heeft Acknowledge gevraagd om een offerte uit te 
brengen voor het inventariseren van de kosten. 
 
Voorbeeld 2 – originele tekst: 
 
2. Vooronderzoek 
2.1. Licentie 
Dynamics AX 2012 R3 heeft een gelijksoortige licentie structuur als de huidige 
Dynamics 2009 applicatie. Echter ligt dit beheer en onderhoud hiervan bij de 
partner Abecon. Dit zal bij deze partner nagevraagd worden wat de kosten zullen 
zijn om deze licentie om te zetten. Acknowledge zal de huidige gegevens over de 
Dynamics 2009 applicatie aanleveren bij Abecon. 
 
Voorbeeld 2 – ingekort: 
 
2. Vooronderzoek 
2.1. Licentie 
Dynamics AX 2012 R3 heeft een gelijksoortige licentiestructuur als Dynamics 
2009. Acknowledge vraagt bij licentiepartner Abecon na wat de kosten zijn voor 
het omzetten van de huidige licentie. Acknowledge levert licentiegegevens aan bij 
Abecon. 
 
Vraag je bij ieder woord/zinsdeel af: “als ik dit weghaal, mis ik dan informatie?”. 
Is het antwoord “Nee”? Haal het dan daadwerkelijk weg. De tekst wordt er sterker 
van! 
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3.6 Te moeilijk taalgebruik 

Je doet echt je best om duidelijke teksten te schrijven en toch begrijpen mensen ze 
niet of ze haken af. Waar zit ‘m dat nou in? 
 
Ik heb van een ervaren journalist, Dennis Rijnvis, geleerd dat ongeveer 40% van 
de Nederlandse bevolking op B1 niveau (ongeveer mbo-niveau) leest. Ook 
ongeveer 40% leest op B2, C1 en C2 niveau (hbo, wo niveau). De meeste 
hoogopgeleide mensen blijken eigenlijk liever B1 teksten te lezen, omdat dat 
minder moeite kost. 
 
De meeste ICT-professionals schrijven op B2 niveau en jij waarschijnlijk ook. Dat 
zit hem vooral in woordgebruik en zinsbouw. Om het nog lastiger te maken kent 
de ICT veel (Engelstalig) jargon. Geen wonder dat je heel veel mensen mist. 
 
Toen ik mijn eigen teksten nog eens kritisch doorlas schrok ik ook wel even. 😉 
 
Als je gemakkelijker schrijft (korte zinnen, geen ingewikkelde woorden) en jargon 
vermijdt, zijn je teksten dus veel krachtiger. Da’s even wennen, maar het effect is 
groot.    
 

3.7 Te lange zinnen 

Te lange zinnen maken een tekst moeilijker leesbaar. Hou als stelregel aan dat 
een zin nooit langer dan 1 ½ regel is en liefst nog iets minder. Splits (te) lange 
zinnen op in meerdere zinnen. 
 
Zie onderstaande (praktijk)voorbeeld: 
 
Originele zin: 
 
In het vooronderzoek zal een sectie worden opgenomen met alle standaard AX 
rapportages, en de mogelijkheden van het maken van maatwerk rapportage en de 
mogelijke tools hiervoor. 
 
Aangepast: 
 
Het vooronderzoek bevat een sectie met alle standaard AX rapportages. Tevens 
zijn de mogelijkheden voor het maken van maatwerk rapportage opgenomen. Ook 
mogelijke tools hiervoor zijn beschreven. 
 
Merk op dat de zin iets langer is geworden, maar veel gemakkelijker leest. 
 
Kijk in de tekst of zinnen eigenlijk bestaat uit meerdere zinnen, vaak gekoppeld 
met ‘en’. Vervang ‘en’ dan door een punt. 
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3.8 Doorschrijfstrategie 

Bij het schrijven van een tekst werk je vaak in je creatieve modus en je gebruikt 
daarbij je rechterhersenhelft. Je hebt goede of leuke ideeën en toetst die natuurlijk 
direct in. Tijdens dat proces maak je onvermijdelijk typefouten, schrijffouten of 
stijlfouten. 
 
De neiging is dan om die direct te willen verbeteren. Dat is niet verstandig. Door 
dat te doen ‘switch’ je van de rechter- naar de linkerhersenhelft die taal en 
taalregels regelt. Het kost tijd om daarna weer in de creatieve modus te komen. 
 
Het is een soort ‘multitasking’ die in de praktijk heel ineffectief werkt. Het is 
alsof je een tekst schrijft en dan continue worden afgeleid door e-mail en 
telefoon. Het levert tijd op om gewoon door te gaan met schrijven, ondanks 
eventuele tekstuele fouten die je maakt. Negeer fouten totdat de tekst, de 
paragraaf of het hoofdstuk klaar is. Ga pas daarna door met het inhoudelijk 
verbeteren van de tekst. Dat levert veel tijdswinst op! 
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4 Tot slot 

De tips en trucs in deze whitepaper maken natuurlijk niet direct een ervaren 
copywriter van je. Ze zijn bedoeld als ondersteuning om je verder op weg te 
helpen. Leren schrijven is een proces dat veel tijd vraagt. Het is een kwestie van 
doen, doen en nog eens doen. Geloof me, ik leer nog dagelijks bij en dat houdt 
nooit op. 
 
Onderweg maak je vergissingen, dat is onvermijdelijk. Je zult merken dat als je 
oudere teksten van jezelf leest, je tenen soms kromtrekken in je schoenen. Dat is 
een goed teken, want blijkbaar heb je sinds die teksten iets bijgeleerd. 
 
Ik wens je veel succes. Mocht je tegen problemen aanlopen waar je zelf niet uit 
komt of heb je een tekort aan schrijverscapaciteit neem dan contact op. We kijken 
dan samen hoe ik je verder kan helpen. 
 
Meer informatie is te vinden op http://www.groeit.eu Verder is GroeIT te bereiken 
via e-mail (info@groeit.eu) of telefonisch (06-20894781). Wil je meer over mij 
weten, kijk dan op https://www.linkedin.com/in/rvoortwist/  
 

4.1 Auteursrecht 

Op de inhoud van deze whitepaper is het auteursrecht van toepassing. Tenzij 
anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc) bij GroeIT 
 
Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan 
ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door GroeIT. 
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