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Schrijftips: een checklist met valkuilen en oplossingen 

Je schrijft elke dag: mailtjes, afspraken in agenda’s, zakelijke brieven. Maar wie weet schrijf je ook 

wel mee aan het jaarverslag of verzin je creatieve teksten voor uitnodigingen, bedankjes of 

brochures. Deze teksten zijn telkens weer anders, maar ze blijven zakelijk en to the point. Deze 

checklist laat je de valkuilen zien… én de oplossingen!   

 

Onderwerp Niet doen Wel doen 

Stopwoordjes Even, een beetje, tevens, 
echter: iedereen heeft zijn 
eigen stopwoordjes. 

Woorden afwisselen, zie ook 
www.synoniemen.net. 

Te veel voorzetsels in één zin Met het oog op, in het kader 
van (= ‘ambtelijke taal’), maar 
ook een zin als: ‘Voor de 
opening van de nieuwe zaal 
werden aan de deuren van het 
gebouw ballonnen gehangen in 
de kleuren van de huisstijl’ is 
een stapeling van voorzetsels. 

Vervang zo’n zin door: ‘Op de 
deur van de nieuwe zaal hingen 
ballonnen in de nieuwe 
huisstijlkleuren. Ze waren 
speciaal voor de opening 
opgehangen. 

Te veel werkwoorden achter 
elkaar 

Bijvoorbeeld: ‘misschien 
kunnen we gaan proberen om 
te voorkomen dat…’ 

Vervangen door: ‘laten we 
voorkomen dat…’ 

Passief taalgebruik ‘Worden’ en ‘kunnen’ zijn vaak 
te vermijden, want het maakt 
zinnen vaag en afstandelijk. 
Bijvoorbeeld: ‘de notulen 
worden rondgedeeld’.  

Wees specifiek en benoem wie 
er precies wat doet. De zin 
hiernaast kun je vervangen 
door: ‘de secretaris deelt de 
notulen rond’. 

Herhalingen Als je schrijft: ‘met andere 
woorden’, of ‘oftewel’ dan ben 
je van plan iets te herhalen. 

Wees in de eerste beschrijving 
al duidelijk. Onderschat ook 
niet te snel de kennis van de 
lezer. 

Omslachtige aanloopjes Heel ambtelijk zijn:  
- gezien het feit dat; 
- met betrekking tot. 

Vervang ze door: 
- vanwege; 
- over. 

Tangconstructies, dit zijn 
tussengeplaatste zinsdelen die 
de hoofdzin in tweeën delen 

Bijvoorbeeld: ‘De leerlingen 
bereiden zich grondig, van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds 
laat, voor op de musical’.  

Vaak kun je de gedeelten die 
tussen komma’s staan 
(uitbreidende bijzinnen), beter 
in een aparte zin erna plaatsen. 

Subjectieve, vage of modale 
begrippen, want iedereen 
interpreteert ze anders 

Goed, aangenaam en prettig 
zijn persoonsgebonden en 
subjectief. Kwalitatief, hectisch 
en globaal zijn vaag. Circa, 
ongeveer en ruim houden een 
slag om de arm. 

Wees specifiek en vermijd 
persoonlijke kwalificaties. 

Afzwakkende woorden  Enigszins, misschien, wellicht, 
eventueel 

Wees specifiek. Als je twijfelt 
over een waarheid van een 
uitspraak, check deze dan of 
laat hem weg. 

Pas op met humor en ironie, Vermijd uitspraken die je Als je erachter zou willen 
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dat leidt gemakkelijk tot 
misverstanden 

sarcastisch bedoelt. De kans op 
misinterpretatie is te groot. 

zetten: ‘maar niet heus’, laat 
het dan weg. 

Gebruik geen straattaal om 
jongeren aan te spreken, daar 
prikken ze doorheen 

Straattaal of sms-taal (ff w8en) 
hoort niet thuis in een officiële 
tekst als jaarverslag. 

Schrijf pakkend, duidelijk en val 
direct met de deur in huis. Zorg 
voor een tekst die ‘zappend’ te 
lezen is, via sprekende 
tussenkopjes. Een 
jongerenuitspraak in een citaat 
kan natuurlijk wel. 

Verschillende tijden 
(tegenwoordige tijd, verleden 
tijd) door elkaar gebruiken 

‘Liep ik net naar huis, zie ik daar 
een fiets staan.’ 

Blijf in ieder geval per alinea 
consequent in dezelfde tijd. 
Over het algemeen klinkt de 
tegenwoordige tijd het meest 
actief. Maar in een jaarverslag 
schrijf je vaak over het 
voorgaande boekjaar dus dan 
ligt consequent de verleden tijd 
voor de hand. 

Verschillende personen door 
elkaar gebruiken (‘wij’ en de 
bedrijfsnaam) 

‘Glasplafond is de ideale firma. 
Wij zorgen dat u altijd tevreden 
bent.’ 

‘Als medewerkers van 
Glasplafond, zorgen we voor 
een goede service.’ (Nu kun je 
door blijven gaan als ‘wij’ of de 
lezer aanspreken met ‘u’.  

 

Het jaarverslag 

Schrijven: planningsproblemen ondervangen 

Schrijfopdracht voorbereiden 

Onaantrekkelijk taalgebruik: hoe vermijd je dat? 

Boek: Jaarverslagen schrijven of begeleiden 

Training: Klantgericht schrijven 
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