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Spiekbrief schrijven als Einstein  
 

Albert Einstein: 
"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." 
 

1: inleven  
Creëer een ijkpersoon op basis van geslacht, leeftijd, gezin, werk, wonen, vrije tijd, social media, tv, radio, krant, 
lezen, cultuur, merken, etc. en stem daar de communicatiemiddelen, media-inzet en tone of voice op af.  
 

2: schrijven  
Niet zenden, maar vragen van de ijkpersoon beantwoorden! Hoe? Zo: 

1. Bedenk het doel van je tekst 
2. Formuleer antwoorden op vragen van de 

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. Indien nodig: eindig met de ‘call to action’  

7. Verfraai je tekst tot prettig lezend 
Nederlands 

8. Schrap opvulwoordjes (heel, vaak, even) 
9. Kill your darlings 
10. Wees kritisch: beantwoord je écht de 

lezersvraag? 
11. Vraag iemand om feedback en wees 

sportief

 

Schrijftips 
• Schrijf niet over je lezer, schrijf voor je lezer 
• Houd het simpel, vermijd jargon 
• Schrijf actief en in ‘t nu 
• Vermijd straattaal of andere jeugdigheid 
• Heb een duidelijk doel 
• Schrijf correct Nederlands 
• Wees concreet, niet vaag! 

• Wees niet negatief,  
vermijd negatief taalgebruik 

• Vermijd onnodige herhalingen 
• What’s in it for me?  
• Is de tekst scanbaar? 
• Wees direct 
• Gebruik je zintuigen 
• Houd het kort 

 
woordenlijst.org | mijnwoordenboek.nl | onzetaal.nl 

 

3: beeldselectie   
Goed beeld versterkt je verhaal en trekt lezers aan. Online: foto’s kleiner dan 1 MB graag! 
 

4: SEO check 
• Trefwoord of woordcombinatie   
• SEO-titel   
• Slug (in de url het woord na de /)   
• Meta-omschrijving (verhaal op Google)   
• Tekst minimaal 300 woorden  

(alleen als het nodig is!) 

• Inleiding   
• Tussenkoppen   
• Alt-teksten (beschrijving foto)   
• Synoniemen van trefwoorden   
• Links (intern & extern) 
• Deelbaar voor social media? 

	 

En vergeet nooit… 
Veruit de meeste zinnen kunnen, in deze tijd waarin ieders spanningsboog kort is, over het algemeen best heel 
veel korter geschreven worden. 
 

Hulp?  
Ik ben tekstschrijver met ❤ voor de zorg. Ik vertaal medische inhoud naar begrijpelijke taal voor een breed 
publiek en schrijf verhalen over de zorg. Specialiteiten: webteksten, blogs, social content, boeken & magazines, 
artikelen en interviews. En niet te vergeten: ik geef ook workshops om de schrijfvaardigheid aan te scherpen.  


