
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo, mijn naam is Lisa Artois en sinds 2017 

run ik een vertaalbureau dat zich specialiseert 

in creatieve en juridische teksten Frans – 

Engels – Nederlands. Toen ik op LinkedIn een 

aantal tips deelde om vlotter te schrijven, 

werden deze erg warm onthaald. Vlot 

schrijven was duidelijk een euvel waar erg veel 

mensen over struikelden en dus besloot ik 

mijn tips te bundelen en gratis op mijn website 

te delen. 

Ik hoop van harte dat ook jij deze tips erg 

waardevol vindt en dat ze je zullen helpen je 

doelpubliek nog beter te bereiken. 

Wil je nog meer tips ontvangen? Volg me 

gerust op LinkedIn of Instagram. 

www.artoistranslations.eu 

artoistranslations@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/lisa-artois/
https://www.instagram.com/thegeektranslator/
http://www.artoistranslations.eu/
mailto:artoistranslations@gmail.com


  

Lange zinnen vergen veel concentratie en dat 

is nu net iets dat we willen vermijden. 

Een krachtige tekst is vlot. Hij moet in één ruk 

te lezen zijn, zonder veel moeite. Maar alleen 

maar korte zinnen is ook niet echt aangenaam. 

Idealiter wissel je dus regelmatig af en schrijf 

je een stukje waar lange en korte zinnen 

probleemloos in elkaar overvloeien. 

Wist je trouwens dat ook Google let op de 

gemiddelde lengte van je zinnen? Jazeker, 

Google heeft een boontje voor schrijvers die 

hun teksten bewust bondig houden. 

Keer dus altijd nog eens terug naar het begin 

van je tekst wanneer je klaar bent met 

schrijven en kijk waar je nog een extra punt 

kunt toevoegen of, nog beter, een woord kunt 

schrappen! 



  ‘Kunnen’ is een erg geliefd hulpwerkwoord. Je 

kunt lezen, je kunt schrijven, je kunt zingen. 

Kunt, kunt, kunt. Maar wist je dat dit 

hulpwerkwoord vaak helemaal niet nodig is in 

je tekst? Je creëert er alleen maar verwarring 

mee en de boodschap die je probeert mee te 

geven, wordt een pak zwakker. Schrappen 

dus! 

Een voorbeeld: 

❌ In ons hotel kun je tot rust komen in een 

van onze drie soorten kamers. ’s Ochtends kun 

je aanschuiven voor een heerlijk ontbijt in ons 

restaurant, terwijl je ’s middags kunt genieten 

van een heerlijke maaltijd in onze snackbar. 

Ten slotte kun je ’s avonds terecht in onze 

lounge voor een muzikaal aperitief. 

✔ Kom helemaal tot rust in een van onze drie 

soorten kamers. ’s Ochtends schuif je aan voor 

een heerlijk ontbijt in ons restaurant, terwijl 

je ’s middags geniet van een heerlijke maaltijd 

in onze snackbar. Ten slotte verwelkomen we 

je ’s avonds graag in onze lounge voor een 

muzikaal aperitief. 



  

Schrijf je voor een breed publiek, maar gebruik 

je hier en daar toch eens een heel 

gespecialiseerd, vakspecifiek woord? 

Dan is het een goed idee om dit woord even 

toe te lichten. Dat kan trouwens heel 

eenvoudig, zonder dat je de flow van je tekst 

hoeft te onderbreken: 

Sinds 25 mei 2018 moeten alle bedrijven zich 

aan de AVG houden. Dat is een nieuwe 

verordening die de Europese Unie genomen 

heeft om jouw privacy beter te beschermen. 

Ben je in een extra creatieve bui? Het is ook 

altijd leuk en bovendien visueel aantrekkelijk 

om woorden niet in de tekst zelf uit te leggen, 

maar in kleurrijke kadertjes naast de tekst! 



  

Er zijn een aantal formele woorden die je 

beter schrapt of door een iets moderner 

woord vervangt. Welke dat precies zijn, ontdek 

je op de volgende pagina. 

Ook ‘echter’ gebruik je beter niet in blogs, 

nieuwsbrieven of andere teksten die informeel 

van aard zijn. Vaak is het beter om je zin te 

herschrijven: 

Nog te weinig mensen plaatsen actief 

berichten op LinkedIn. Uit ervaring kan ik 

echter zeggen dat je makkelijker een band met 

je potentiële klanten opbouwt als je regelmatig 

iets plaatst. 

Nog te weinig mensen plaatsen actief 

berichten op LinkedIn. Toch kan ik je uit 

ervaring zeggen dat je makkelijker een band 

met je potentiële klanten opbouwt als je 

regelmatig iets plaatst. 



Schrijf liever niet 
 

Maar 

Dewelke 
Dienen te 
Doch 
Echter 
Eveneens 
Hetgeen 
Hetzij 
Immers 
Indien 
Inzake 
Mits 
Opdat 
Reeds 
Slechts 
Te allen tijde 
Teneinde 
Tevens 
Trachten 
Vermits 
Verzoeken 
Wensen (bijvoorbeeld: als 
u deze mail niet meer 
wenst te ontvangen) 
Wiens, wier 

Welke 
Moeten 
Maar 
Toch, maar 
Ook 
Wat 
Of 
Want, namelijk 
Als 
Voor 
Als 
Zodat 
Al 
Maar 
Altijd 
Om 
Ook 
Proberen 
Omdat, want 
Vragen 
Willen 
 
 
Van wie 



 

  

Je lezers willen duidelijkheid en hebben dus 

niets aan woorden als ‘binnenkort’, 

‘misschien’, ‘veel’ of ‘vaak’. 

Natuurlijk is het niet erg als je deze woorden af 

en toe eens in je tekst gebruikt, maar probeer 

zo veel mogelijk duidelijkheid te scheppen: 

 

      Wij sturen u binnenkort een brief met meer 

informatie.  

        Wij sturen u begin januari een brief met 

meer informatie. 

 

      Onze omzet is aanzienlijk gestegen. 

        Onze omzet is met 20% gestegen. 

 

      Veel mensen vergeten hun handen te 

wassen als ze thuiskomen. 

        60% van de bevolking vergeet zijn handen 

te wassen als hij thuiskomt. (dit cijfer is fictief) 



  

• We weten allemaal dat opsommingen lastig 

zijn. 

• Leer ze correct gebruiken. 

• Punt of puntkomma? 

Krijg jij ook een punthoofd van de opsomming 

hierboven? Je bent niet alleen. Het is niet 

alleen lelijk, maar ook zeer verwarrend om 

verschillende structuren in eenzelfde 

opsomming te verwerken. Niet wat we willen 

in een vlotte tekst. 

Als je een opsomming schrijft, let er dan op 

dat elk punt dezelfde structuur volgt: 

• Ofwel schrijf je overal substantieven; 

• Ofwel schrijf je telkens een volledige zin met 

• een onderwerp en werkwoord; 

• Ofwel gebruik je overal een imperatief; 

• Ofwel vul je overal een om + te + infinitief-

zin aan. 

Kies voor één enkele structuur and stick to it. 



  

Je kent het vast wel: je bent een bedrag, een 

datum of een maat aan het schrijven en Word 

besluit plots om je cijfer op de volgende regel 

te plaatsen: € 

20,00. 

Ugggh, telkens opnieuw! Het is niet alleen 

ergerlijk voor jou, maar ook voor je lezer is het 

allesbehalve aangenaam. 

Gelukkig is dit probleem heel makkelijk op te 

lossen met een zogenaamde harde spatie. Met 

een harde spatie geef je je favoriete 

tekstbewerker aan dat het woord vóór en na 

de harde spatie op dezelfde regel moeten 

staan. 

Zo heb je dus niet langer woensdag 2 

december, maar altijd woensdag 

2 december. 

Maar hoe doe je nu zo’n harde spatie? Heel 

eenvoudig: in plaats van enkel op spatie te 

drukken, druk je op CTRL + Shift + spatie. Om 

er zeker van te zijn dat je een harde spatie 

hebt gebruikt, kun je ook de functie ¶ 

activeren in Word. Terwijl je bij een normale 

spatie een puntje ziet ∙, zie je bij een harde 

spatie een open bolletje °. 



  

Spreek je lezer altijd aan met ‘je’ of ‘u’ en niet 

de ene keer met ‘je’ en dan in de volgende 

alinea met ‘u’. 

Schrijf ook niet afwisselend ‘je wil’ om 

vervolgens ‘je wilt’ te gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor de titels van blogs, 

bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat al je titels 

eenzelfde grammaticale structuur hebben: 

ofwel stel je steeds een vraag, ofwel gebruik je 

overal losse woorden, ofwel gebruik je overal 

een imperatief. 



  

Voorzetseluitdrukkingen zijn combinaties van 

meerdere voorzetsels: door middel van, in het 

geval dat, in verband met, met behulp van, 

met het oog op, op voorwaarde dat … 

Het zijn lange constructies die je zin onnodig 

ingewikkeld maken. Er bestaan namelijk veel 

kortere alternatieven die een pak duidelijker 

zijn: 

Ik heb die puzzel met behulp van een 

woordenboek opgelost. 

Ik heb die puzzel met/dankzij een 

woordenboek opgelost. 

Aarzel niet om me te contacteren in geval van 

vragen. 

Aarzel niet om me te contacteren als je vragen 

hebt. 

Ik heb die cursus met het oog op een nieuwe 

job gevolgd. 

Ik heb die cursus gevolgd voor een nieuwe job. 

Ik heb die cursus gevolgd omdat ik een nieuwe 

job wil. 



  

Het Nederlands is dol op actieve zinnen met 

een persoonlijk onderwerp. 

En dat is logisch, want een persoonlijke zin 

voelt zoveel realistischer en warmer aan dan 

een afstandelijke ‘er’. 

Zelfs al in een eenvoudige zin voel je meteen 

het verschil: 

• Er werd besloten dat het personeel voortaan 

maaltijdcheques zou krijgen. 

• De directie heeft besloten dat het personeel 

voortaan maaltijdcheques krijgt. 

Bij de tweede zin denk je ongetwijfeld: “hey, 

wat een toffe directie”, terwijl de eerste zin 

toch maar kil aanvoelt. 



  

Taalfouten zijn ergerlijk. Waarom precies, hoef 

ik je vast niet uit te leggen: een taalfout zorgt 

ervoor dat je stopt met lezen. 

Ze verwart en zorgt ervoor dat je je draad 

verliest, waardoor je helemaal terug naar het 

begin van de zin moet. 

Lees je tekst dus altijd grondig na en let vooral 

op deze fouten: 

• Dt-fouten  

• Spaties op de verkeerde plek  

• Ei/ij  

• U/uw  

• Die/dat, de/het 

De 10 meest gemaakte taalfouten vind je 

trouwens op mijn blog: 

https://www.artoistranslations.eu/artikels/de-

10-meest-gemaakte-taalfouten/   

https://www.artoistranslations.eu/artikels/de-10-meest-gemaakte-taalfouten/
https://www.artoistranslations.eu/artikels/de-10-meest-gemaakte-taalfouten/


  

Het event van het jaar. Die meeting van 

gisteren. Wat met de stakeholders? 

Engelse woorden zijn erg in de mode, maar 

overdrijf er niet mee in je tekst. Zéker niet als 

je een breed publiek wilt bereiken en dus ook 

mensen die niet per se op de hoogte zijn van 

de laatste Engelse verzinsels. 

Loop je even vast en weet je niet hoe je een 

Engels woord in mooi Nederlands kunt 

schrijven? 

Via deze verouderde, maar daarom niet 

minder handige app van het Genootschap 

Onze Taal vind je Nederlandse alternatieven 

voor ondertussen al meer dan 7000 Engelse 

leenwoorden: http://vindpunt.nl/vindpunt.php  

http://vindpunt.nl/vindpunt.php


  

Hoe vaak heb jij al niet een pagina geopend 

zonder al te veel witruimte en dacht je bij 

jezelf: “Pfff, amai, wat een blok tekst!” 

Witruimte maakt je tekst luchtig. Het is visueel 

aangenaam en helpt je bovendien om 

structuur aan te brengen. 

En wie structuur zegt, zegt ook meer 

duidelijkheid. Precies wat we willen! 



  

Toen ik me voor het eerst in SEO verdiepte, 

leerde ik al snel dat je je per pagina maar op 

één zoekwoord mocht focussen. Heb je 

meerdere zoekwoorden? Dan moet je maar 

meer webpagina’s schrijven. 

De redenering hierachter is dat mensen altijd 

op zoek zijn naar heel specifieke informatie. 

Een antwoord op een vraag. 

En in dat geval helpt het niet als ze door heel 

veel verschillende verhalen overspoeld 

worden.  

Deze redenering gaat niet alleen op voor 

websites, maar voor gelijk welke tekst. Focus 

je op één enkel onderwerp en diep dat volledig 

uit. 

Heb je een brochure waarin je verschillende 

onderwerpen wil aanhalen? Dan kun je 

gebruikmaken van tussenkopjes. Bij elk 

tussenkopje geef je dan het antwoord op één 

enkele vraag. 



  

Een duidelijke tekst is in de eerste plaats een 

beknopte tekst. Laat je tekst dus altijd een 

nachtje rusten en schrap dan alles wat 

eigenlijk niet bijdraagt tot de boodschap.  

 

Zoals die ‘eigenlijk’ in mijn zin hierboven. Zie je 

hoe die mijn zin alleen maar langer maakt, 

zonder veel informatie toe te voegen? 

 

Maar wat kun je (meestal) schrappen?  

 

• Vage woorden zoals misschien, eigenlijk, 

bijna, in de loop van (volgende week), de 

komende dagen … (zie tip 5). 

• Hulpwerkwoorden zoals hebben, zullen, 

zouden, kunnen, gaan (zie tip 2). 

• Voorzetseluitdrukkingen (zie tip 9).  

 

Wees ook niet bang om meteen in huis te 

vallen. Zo is dit een hele verbetering:  

 

❌ Gelieve ons tegen 10 oktober te laten 

weten of je komt.  

✔ Laat ons tegen 10 oktober weten of je 

komt.  

✔ Laat je ons tegen 10 oktober weten of je 

komt? 



  

Als je een vrij momentje hebt, moet je eens de 

structuur van een krantenartikel analyseren. 

In de inleiding staat alle informatie die je nodig 

hebt om de kern van het artikel te begrijpen. 

Heb je weinig tijd? Dan hoef je in theorie niet 

verder te lezen. Je weet meteen wat er 

gebeurd is, met wie, waar, waarom en 

wanneer. In de eerste alinea kom je dan wat 

meer informatie te weten en in de tweede 

alinea nog meer. 

Je kan het vergelijken met een piramide: hoe 

verder je gaat in het artikel, hoe breder de 

informatie wordt. En dat wordt gesmaakt. 

Mensen vinden het fijn als ze meteen al de 

kern van de zaak kennen en vervolgens 

geleidelijk aan de details kunnen verkennen. 

Doe dat ook in jouw teksten: zorg ervoor dat je 

lezers van bij het begin duidelijk weten waar 

ze zich aan mogen verwachten en deel dan 

beetje bij beetje meer details. 



  

De beste tekst is een tekst … zonder veel tekst! 

Het beste voorbeeld hiervan is Ikea: ik ben er 

zeker van dat je hun visuele instructies 

duidelijker vindt dan gelijk welk ander boekje 

vol (vaak computervertaalde) aanwijzingen. 

Ook de overheid heeft dit goed begrepen. 

Voor haar coronacampagnes wendt ze zich 

vaker tot pictogrammen, tekeningen en 

video’s dan schriftelijke instructies. 

Visuele elementen spreken namelijk een breed 

publiek aan, van zeer jong tot zeer oud. 

Iedereen begrijpt wat je bedoelt. Je neemt de 

informatie ook sneller op dan een tekst, die je 

eerst moet lezen. 

Vóór je een tekst schrijft, stel jezelf dus altijd 

de vraag: hoeveel tekst is echt nodig en 

hoeveel breng ik beter over met beelden? 



  

Elke tekst heeft een doel. 

Misschien wil je iemand informeren, 

emotioneren of amuseren. Of misschien wil je 

iemand overtuigen of tot een concrete actie 

aanzetten? 

Welk doel je ook kiest, zorg ervoor dat je er 

duidelijk naartoe werkt. Als je je lezer wilt 

informeren, zorg er dan voor dat hij een 

duidelijk antwoord op zijn vraag heeft en geef 

het liefst ook nog een samenvatting. 

Als je iemand wilt overtuigen, bouw je 

argumentatie geleidelijk aan op en pak uit met 

enkele frappante stellingen. 

En de allerbelangrijkste: als je wilt dat je lezer 

een bepaalde actie onderneemt, voeg een CTA 

toe. Geef je lezer niet de kans om te twijfelen, 

maar zeg uitdrukkelijk wat hij moet doen. 



  

Herinner je je nog de vele PowerPoint-

presentaties die je in het middelbaar gaf? 

En hoe je er een kunst van maakte om zo 

speciaal mogelijke titels te gebruiken met 

allerlei gave effecten? 

Tegenwoordig is minder meer. 

Kies dus liever voor een strakke lay-out zonder 

veel tierlantijntjes die je lezer toch alleen maar 

afleiden. 

Geef ook de voorkeur aan een lettertype dat 

makkelijk te lezen is en maak je letters 

voldoende groot. 



  

Een positieve tekst overtuigt veel makkelijker 

dan een negatieve tekst. 

Het is dus een goed idee om woorden met een 

negatieve lading, zoals niet en geen, maar ook 

moeten, vermijden, verboden, verplichten, 

slechts, amper … te vermijden. 

Maak je tekst ook weer niet té positief. 

Als je te vaak in superlatieven praat, kom je 

minder geloofwaardig over. Woorden als 

fenomenaal, subliem en fantastisch zijn leuk, 

maar gebruik ze met mate. 



  

Klinken deze zinnen natuurlijk voor je? 

• Verder wil ik je ook even op het hart drukken 

dat je goed bezig bent.  

• Morgen gaan we bovendien ook van start 

met onze nieuwe campagne.  

• Daarnaast weten we uit onderzoek ook dat 

LinkedIn een positieve ROI biedt. 

Dan heb ik slecht nieuws voor je … Het 

woordje ‘ook’ is helemaal overbodig! 

'Bovendien', 'verder', 'daarnaast' en 'ook' 

betekenen allemaal hetzelfde: je voegt een 

idee toe. 

Het zijn een voor een synoniemen en dus is 

het helemaal niet nodig om ze in eenzelfde zin 

te gebruiken. 

Wees zuinig met ‘ook’ en kijk altijd goed of je 

niet twee keer hetzelfde zegt. 



  

Het is altijd leuk om met een rijmpje of een 

rake metafoor uit te pakken, maar de meeste 

mensen hebben hier niet veel aan. 

Een tekst vol creatieve uitspattingen vergt 

meer concentratie. De kans zit er ook in dat je 

lezer je metafoor niet snapt. 

Gebruik dus zoveel mogelijk alledaagse 

woorden. Ze zijn heus niet zo saai als je denkt 

      



  

Ik kan je jammer genoeg geen onderzoek 

aanreiken dat mijn stelling onderschrijft, maar 

de meeste schrijvers zijn het erover eens dat 

een Call To Action in de eerste persoon het 

beste werkt: 

• Ik schrijf me in 

• Ik wil meer weten 

• Ik bekijk de video 

De redenering hierachter is dat je lezer zich 

meer bij de tekst betrokken voelt als je vanuit 

zijn perspectief spreekt 

En als hij op je CTA besluit te klikken, wordt hij 

ook nog eens beloond. Hij heeft namelijk zelf 

een positieve keuze gemaakt! 

Hij heeft zelf de touwtjes in handen, en dat 

waardeert hij. 



Over Lisa en Artois Translations 
 

 

Al sinds 2017 zet ik mijn creatieve pen en juridische 

kennis ter beschikking van ondernemingen die in het 

Frans, Engels of Nederlands willen doorbreken. Ik doe dit 

overigens niet alleen, maar laat me bijstaan door een zeer 

getalenteerd team van Nederlandstalige, Franstalige en 

Engelstalige vertalers die dezelfde passies koesteren. 

Want daar draait het om bij Artois Translations: kwaliteit. 

Kwaliteit door teksten enkel te laten vertalen door 

moedertaalsprekers en kwaliteit door samen te werken 

met een klein team waarvan ik de talenten door en door 

ken. Zo kan ik steeds het juiste project aan de juiste 

vertaler toekennen. 

Met Artois Translations maak ik er bovendien een punt 

van te investeren in de lezer. Jouw klant of werknemer. 

Jouw doelpubliek. Ik begin nooit aan een vertaling zonder 

eerst goed te weten voor wie de tekst bestemd is en wat 

de schrijfstijl van jouw onderneming is. Een extra 

kwaliteitsgarantie. 

Wil je meer weten over mijn manier van werken of heb je 

een vertaling nodig? Neem zeker contact met me op: 

www.artoistranslations.eu 

artoistranslations@gmail.com 

 

http://www.artoistranslations.eu/
mailto:artoistranslations@gmail.com

