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drie onderwerpen

doel

vorm

tekst

wat wil je bereiken?

vorm volgt functie

wie wil je overtuigen?



doel

doel

wat wil je bereiken?

naslagwerk of campagnemiddel?



naslagwerk of communicatiemiddel

wat wil je bereiken?

naslagwerk
informatie, instructie 

campagnemiddel
persuatie en emotie

doel



naslagwerk of communicatiemiddel

wat wil je bereiken?

doel



naslagwerk of communicatiemiddel

wat wil je bereiken?

doel



naslagwerk én communicatiemiddel

wat wil je bereiken?

doel



tips…

wat wil je bereiken?

doel
! kies vooraf jouw doel
! neem een concreet persoon in 
gedachten
! blijf consequent in onderwerpkeuze, 
schrijven en redigeren



drie onderwerpen

doel

vorm

tekst

wat wil je bereiken?

vorm volgt func5e

wie wil je overtuigen?



vorm volgt functie

vorm



vorm volgt functie

vorm

Van kort en bondig…



vorm volgt functie

vorm

…tot uitgebreid en uitbundig



slim…

doelvorm

verbinden met verleden

steeds kernthema’s benoemen

plaatjes, thema’s en mensen 

koppelen aan actualiteit



wel opletten…

vorm

doelgroep in beeld? 

interactie mooi, maar wel serieus

Formats niet heilig: niets te 
zeggen, dan ook niet doen



tips…

wat wil je bereiken?

doel
! bedenk hoe de doelgroep kennis wil 
maken met de inhoud: tekst? beeld? 
papier? social? winkelstraat? socials?
! Neem in de vormgeving mee hoe je 
het programma 4 jaar levend houdt
! denk aan het rendement van het werk

vorm



drie onderwerpen

doel

vorm

tekst

wat wil je bereiken?

vorm volgt func5e

wie wil je overtuigen?



tekst

tekst

wie wil je overtuigen?

‘simpel schrijven 
werkt voor 
iedereen positief’



drie onderwerpen

tekst

wie wil je overtuigen?

een leesbare tekst overtuigt door..

• opbouw
• taal



opbouw van een tekst

tekst

wie wil je overtuigen?

! structureer en neem de lezer mee: in hele 
document en in (web)pagina
! zet de kern vooraan
! gebruik tussenkopjes
! één onderwerp per alinea
! concreter is beter



taalgebruik in een tekst

tekst

wie wil je overtuigen?

! korte zin kent 10-15 woorden
! alinea kent max. 10-15 zinnen
! basis is bekende zinsvolgorde
! actief ipv passief 
! persoonlijk (‘de partij’ of ‘wij’?)
! verbindt de zinnen
! www.zoekeenvoudigewoorden.nl

http://www.zoekeenvoudigewoorden.nl


taalgebruik in een tekst

tekst

wie wil je overtuigen?

hoe omgaan met woorden als…
• energietransitie
• energieneutraliteit
• duurzame, groene en fossiele energie
• RES (liefst 1.0)
• circulaire economie
• Wijk van de Toekomst
• energieloket.



Helder, concreet, verbeeldend?
Om de urgentie van de klimaatcrisis te 
benadrukken, roept Nederland de 
klimaatnoodtoestand uit. Er komt een 
minister van Klimaat en Energie die 
verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid 
en de energietransitie. Deze minister krijgt 
een eigen ministerie en ziet toe op het 
behalen van de klimaatdoelen.
Een Klimaatautoriteit draagt bij aan een 
langetermijnvisie voor het opgestelde 
klimaatbeleid en de klimaatverdragen. 

Deze autoriteit onderzoekt patronen binnen 
de overheid die klimaatdoelstellingen, die 
door de overheid zijn opgesteld, 
tegenspreken of dwarsbomen.
Substantiële uitbreiding van het aandeel 
duurzame energie. Hiervoor gebruiken we 
de innovatiekracht van Nederland en is van 
belang dat er altijd voldoende energie is. 
Naast kernenergie, geothermie en aqua-
thermie, geven we de voorkeur aan wind-
energie op zee en zonnepanelen op daken. 



Samen voor ons klimaat 
geldersenergieakkoord.nl


