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"De meest fundamentele ideeën van de 
wetenschap zijn in wezen eenvoudig en 
kunnen in de regel worden uitgedrukt in 

een taal die voor iedereen begrijpelijk is." 

Albert Einstein: 



Marieke Stegenga = 
Tegengas Communicatie 

Schrijver met zorg als specialisatie.

Ervaring opgedaan bij:
Rode Kruis, Nederlandse Brandwonden 

Stichting, Rode Kruis Ziekenhuis, AbbVie, 
Merck, ZIVVER, Rabobank Medicidesk, 
Slimmere Zorg, C. Cosmetics, MyDoc, 

Gupta Strategists, Vakmedianet.



Waarom werkt begrijpelijke taal?
Omdat mensen eerder in actie komen als 

ze begrijpen waarom ze dat moeten doen.

Begrijpelijke taal is de basis van 
gedragscommunicatie, preventie- en 

voorlichtingscampagnes. 

Begrijpelijke taal is de taal van de patiënt, 
van de burger, van iedereen. 



Een goed verhaal in 4 stappen
1. inleven
2. schrijven
3. beeldselectie
4. SEO check

Start »
Welk verhaal wil jij vertellen?



1: voor wie schrijf ik?
Creëer een ‘ijkpersoon’ of ‘persona’ op 
basis van geslacht, leeftijd, gezin, werk, 
wonen, vrije tijd, social media, tv, radio, 
krant, lezen, cultuur, merken, etc. 



Oefening 1

• Man of vrouw?
• Hoe heet hij/zij?
• Hoe oud?
• Burgerlijke staat:
• Woonplaats:
• Type huis:
• Opleiding & beroep:
• Bezigheden in vrije tijd:
• Hobby’s:

• Kijkt naar (tv)?
• Luistert naar  (radio)?
• Leest (magazines)?
• Favoriete merken?
• Rijdt in welke auto?
• Gebruikt deze 

social media:
• Wie is een 

voorbeeld/rolmodel?



Voorbeeld van een persona



2: schrijven

“Sell me this pen.”

https://youtu.be/ftFAbPnNYrg



Van zenden…



… naar beantwoorden



Van zenden…



… naar beantwoorden



Oefening 2
Bedenk, met betrekking tot jouw verhaal, 
minstens 3 vragen waar jouw ijkpersoon 
mee rondloopt.

Met andere woorden: welke vragen ga jij in 
je verhaal beantwoorden?



Hoe vertel ik mijn verhaal?
1. Bedenk het doel van je tekst
2. Formuleer antwoorden op vragen van ijkpersoon
3. Schrijf in telegramstijl je verhaal
4. Verdeel je woordenbrij in alinea’s die een lopende, 

logische opbouw hebben
5. Start met het punt dat je wil maken/welke vraag je 

gaat beantwoorden
6. Als nodig: eindig met de ‘call to action’ 
7. Verfraai je tekst tot prettig lezend Nederlands
8. Schrap opvulwoordjes (heel, toen, vaak, even)
9. Kill your darlings
10.Wees kritisch: beantwoord je écht de lezersvraag?
11.Vraag iemand om feedback en wees sportief



Tips deel 1:
› Schrijf niet over je lezer, schrijf voor je lezer
› niet ‘Men vraagt zich af wanneer de IB 2016 door de 

Belastingdienst wordt verwerkt.’
› wel ‘Wanneer verwerkt de Belastingdienst uw IB 2016?’ 
› Houd het simpel, vermijd jargon
› In de preconceptiezorg leidt een gezonde leefstijl tot een 

significant verbeterde vruchtbaarheid. 
› Schrijf actief en in ‘t nu
› niet ‘U wordt uitgenodigd voor het MHBF2017.’
› wel ‘Kom naar het MHBF2017!
› Vermijd straattaal of andere jeugdigheid
› “Yo tjappie, alles chill? De meesten van jouw leeftijdsgenoten 

met een diploma in the pocket volgen een opleiding of 
hebben een baan. En daarmee hebben ze money at the bank 
voor een telly, een scooter of een wagen. Kijk dat is pas chill."



Tips deel 2:
› Heb een duidelijk doel
› Een huis zonder fundament zakt ook in…
› Schrijf correct Nederlands
› Geef (als autoriteit) het goede voorbeeld
› Wees concreet, niet vaag!
› Verduidelijk je verhaal met voorbeelden 
› Negatief zijn/negatief taalgebruik
› NS-campagne: ‘Fluiten = niet meer instappen’
› Vermijd onnodige herhalingen
› Lezers zijn meedogenloos: ze haken af als het saai wordt



Tips deel 3:

› What’s in it for me? 
› Zorg dat de lezer meteen begrijpt wat hij kan ‘halen’
› Is de tekst scanbaar?
› Is er een kopregel, inleiding, alinea’s met subkoppen?
› Wees direct
› Praat niet om de hete brij heen
› Gebruik je zintuigen
› Wat zie, hoor, voel, ruik, proef je? 
› Houd het kort
› Veruit de meeste zinnen kunnen in deze tijd waarin ieders 

spanningsboog doorgaans kort is over het algemeen best 
heel veel korter geschreven worden. 



online hulp

Iedereen schrijft, reageert, twittert, 
Whats-Appt, facebookt, chat, mailt. Je 
publiceert elke dag. Dus je oefent ook 
elke dag:

woordenlijst.org het Groene Boekje
mijnwoordenboek.nl synoniemen, definities
onzetaal.nl taaladvies



Oefening 3
Hoe was je weekend?

Beantwoord deze vraag gebruikmakend 
van al je zintuigen. 
(zien, horen, voelen, ruiken, proeven)



3: beeldselectie
Een foto zegt meer dan duizend woorden. 
Goed beeld versterkt de tekst. Besteed dus 
aandacht aan het selecteren van de juiste 
foto(’s). En onthoud: een plaatje trekt de 
aandacht. Off- en online!

• Tip: maak plaatjes van lijstjes & 
opsommingen

• Stock photo websites zonder Amerikaanse 
tandpastaglimlach? Die zijn er! 

• Alles online liefst kleiner dan 1 MB 



4: SEO check
• Smoelt ‘t op mobiel en tablet? 
• Trefwoord/Zoekwoordcombinatie

Waar wil je op gevonden worden? Meestal vraag of 
combinatie van 2 à 3 woorden. Bijvoorbeeld ‘aanmelden 
vrijwilliger Rode Kruis’

• Is je slug (het woord na de /) duidelijke taal? 
• Sluit SEO-titel aan op inhoud? 
• Meta-omschrijving volledig? 

(verhaal op Google)
• Vereisten tekst oké? 

minimaal 300 woorden, inleiding, tussenkoppen, alt-teksten 
(= beschrijving foto), synoniemen en tot slot: links, links en 
nog eens links

• Is het deelbaar voor social media?



Dat ziet er zo uit
De perfect geoptimaliseerde pagina

Een URL is het unieke adres dat de locatie van een webpagina op internet aangeeft. Zorg dat de URL’s die je gebruikt 
zoekmachinevriendelijk zijn! Dit doe je door zoekwoorden in de URL te plaatsen, liefst in de eerste 3-5 woorden. 
De zoekwoorden helpen Google om te bepalen waar de pagina over gaat. Doe dit dus niet:
http://jouwwebsite.nl/page-id-132 of http://jouwwebsite.nl/maak-de-url-van-je-pagina-niet-te-lang-zoals-deze 
maar gebruik bijvoorbeeld de volgende URL: http://jouwwebsite.nl/top-zoekwoord

Een metadescriptie geeft een korte omschrijving van een betreffende pagina. Als je in Google een zoekterm of combinatie van 
zoekwoorden invult, zie je deze metadescriptie in de zoekresultaten staan (de zwarte tekst onder de groene link). Het gebruik 
van zoekwoorden in de metadescriptie heeft geen extra waarde voor Google, maar wel voor zoekers. Het zoekwoord wordt 
namelijk dikgedrukt getoond. Daardoor valt de vermelding net iets meer op. Een metadescriptie mag max. 156 tekens bevatten 
(inclusief spaties). Voor mobiele apparaten geldt een maximum van slechts 115 tekens. Gezien het toenemende mobiele verkeer 
raden wij aan de belangrijkste tekst binnen de eerste 115 tekens te plaatsen.

De Google Snippet 
is een combinatie 
van paginatitel, URL 
en metadescriptie. 
Een goede Google 
Snippet laat de 
zoekmachine zien 
waar de pagina 
over gaat, en nodigt 
bezoekers uit om op 
jouw link te klikken 
en niet op die van de 
concurrent.

Kopteksten maken 
teksten beter leesbaar. 
Niet alleen voor 
bezoekers, maar ook 
voor zoekmachines. 
Google gebruikt de 
kopteksten om in te 
schatten waar de pagina 
over gaat. De titel 
wordt aangegeven met 
koptekst 1 (H1). De rest 
van de tussenkopjes 
worden aangegeven 
met koptekst 2 (H2)
of koptekst 3 (H3). 
Zet natuurlijk weer 
zoekwoorden en/
of synoniemen in de 
kopteksten.

Internetters houden niet van websites met een lange laadtijd. 
Maar liefst 74% van de bezoekers keert nooit terug op een website 
die langer dan vier seconden nodig heeft om volledig in te laden. 
Zorg er dus voor dat de snelheid van je website op orde is. Google 
plaatst snelle websites hoger in de zoekresultaten. Check hier de 
snelheid van jouw website met Pindom Tools (http://tools.pingdom.
com). Tip: vink bij settings Amsterdam aan.

Google is dol op tekst. Op basis daarvan kan Google namelijk het 
best bepalen waar een pagina over gaat. De belangrijkste regels 
voor teksten zijn: 

Schrijf minimaal 300 woorden per pagina 
Gebruik het zoekwoord in de eerste 100 woorden van de tekst
Gebruik synoniemen voor het zoekwoord 
Plaats links naar andere webpagina’s

Een heldere layout, een goed design en goed gebruik van visuele 
media maken een pagina aantrekkelijk voor bezoekers. Gebruik 
afbeeldingen, foto’s, video enzovoorts. Voorzie deze wel van 
goede titels en alt- tags want Google kan niet zien wat er op 
een afbeelding staat. Gebruik in de titel van de afbeelding een 
zoekwoord, bijvoorbeeld: /top- zoekwoord. jpeg. Een alt-tag is 
een korte omschrijving (in ongeveer één zin) van wat er op de 
afbeelding te zien is. Zet in de alt-tag ook weer het zoekwoord. Als 
beloning zal Google je pagina meer waarderen en dus hoger in de 
zoekresultaten plaatsen.

Een website met een responsive design past zich 
automatisch aan aan het scherm waarop de website 
geopend wordt. Wel zo gebruiksvriendelijk.  
Responsive websites krijgen van Google het label 
‘voor mobiel’ en worden hoger in de mobiele  
zoekresultaten geplaatst. Sinds 21 april 2015 een 
must voor elke website!

Het aantal verwijzingen naar je website via sociale 
media wordt steeds belangrijker voor Google. Zorg 
er dus voor dat bezoekers pagina’s en berichten met 
één klik op de knop kunnen delen, liken en tweeten.

De titel is voor Google 
het belangrijkste  
onderdeel van een  
pagina. Zorg er daarom 
altijd voor dat:

de titel niet langer is 
dan 55 tekens (incl. 
spaties) 
je het zoekwoord 
aan het begin van de 
titel plaatst
de titel koptekst 1 
is (<h1> Top zoek-
woord</h1>)

Hoe goed je website ook is, zonder bezoekers bereik je er weinig mee. Door pagina 
optimalisatie verbeter je een webpagina, zodat die beter vindbaar wordt voor 

zoekmachines als Google en daarmee ook voor bezoekers. Het optimaliseren van je 
website voor de zoekmachine van Google begint met het kiezen van de juiste 

zoekwoorden. Heb je die gevonden, dan is het zaak om ze op de juiste plekken op je 
website te plaatsen. 

Jij kunt Google helpen om beter te begrijpen waar jouw website over gaat. Als 
beloning plaatst Google je hoger in de zoekresultaten! Wil je weten hoe? 

Deze infographic wijst je de weg. 
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Mensen versus robots
• Belangrijkste is: je wil de beoogde lezers 

raken. Dus eerst mens, dan techniek. 
• Wat aan de achterkant van de website 

kan, doe je daar! (Tip: de SEO plug-in 
van Yoast.)

• Nieuwe onderwerpen, trends, etc.. = 
nieuwe trefwoorden! Die maken dus 
meer kans op hogere ranking. Met 
andere woorden: claim je expertpositie! 



Hulp nodig?
I ♥

webteksten,
blogs

social content
boeken/magazines

artikelen 
interviews

www.tegengas.info | marieke@tegengas.info 



Zijn er nog 
(begrijpelijke) vragen?
Wil je een spiekbrief? 
Stuur een mail naar 
marieke@tegengas.info


