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De belangrijkste tips op een rij!  
 
 
Aandachttrekkers in webteksten 
 

• De vorm: een leuk intro die mensen nieuwsgierig maakt, een goede structuur, 
tussenkopjes, klare taal 

• De inhoud: advies, herkenning, verhalen over mensen 
 
 
Reclamemakers verkleinen de afstand tussen hun product en de doelgroep … 
 
… door te kiezen voor een manier van benaderen (je noemt dat ook wel een ‘approach’). 
Herkenning, humor, overdrijving en vervreemding bijvoorbeeld. Die approach laat je 
aansluiten bij je doelgroep en je doel. 
Hier kunnen wij in teksten ook gebruik van maken! 

• Schrijf je een nieuwsbrief of een artikel voor op de website of op Facebook? Begin 
dan met iets prikkelends, iets wat nieuwsgierig maakt! 

• Sla daarna een bruggetje naar de rest van je tekst.  
 
 

 Tips om de inleiding van je tekst spannend te maken: 
• Vertel een bijzonder verhaal uit je nieuwsbrief of artikel. 
• Stel een vraag of maak een vergelijking.  
• Laat iemand aan het woord. Of gebruik een citaat van een beroemdheid. 
• Zorg dat je lezer beelden ziet in het wolkje boven zijn hoofd!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Na de inleiding komt de rest van je tekst. Zorg hierin voor een goede opbouw. Kies voor de 
piramidestructuur: 

• Eerst de kernboodschap. 
• Dan de onderbouwing, uitleg of voorbeelden. 
• De piramide is het meest geschikt voor de internetlezer: die leest immers niet regel 

voor regel, maar zoekt naar informatie. 
 
Zet tussenkopjes boven je alinea’s. Een goede tussenkop: 

• is kort – maximaal 5 woorden 
• is pakkend 
• geeft de kern van de alinea weer 
• is prikkelend, maar niet misleidend 
• valt op (vet, kleur, cursief) 

 
En gebruik korte zinnen: 

•    Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. 
•    Gebruik online maximaal 15 woorden per zin. 
•    Of gebruik eens een opsomming! 

 
Tips voor titels: 
 

• de drieslag 
 See, buy, fly 

• alliteratie (beginrijm) 
 Melancholie en malaise bij theater Appel 

• de tips en geheimen 
 Het geheim achter een geordende administratie 
 7 manieren om je website beter vindbaar te maken 

• het citaat 
 “Contracten zijn georganiseerd wantrouwen, terwijl netwerken drijven op 
 vertrouwen.” (Annemieke Roobeek) 

• humor 
 Knietje voor tbs’ers – het knieslot om vluchten te verhinderen 
 
Meer schrijftips vind je op www.deschoneschrijfster.nl/blogs 
 
 
Feedback op jouw teksten 
Stuur jouw nieuwsbrieftekst of artikel aan Olga Leever voor feedback! Per initiatief heb je 
recht op twee uur begeleiding. Je kunt hier gebruik van maken tot 1 februari 2022. Je krijgt 
na twee tot drie werkdagen een reactie op je tekst. Mail je tekst aan 
olga@deschoneschrijfster.nl 
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