Schrijven voor het web: tips
De bezoeker van je website wil in één opslag zien of de inhoud van een site de moeite waard is. Je
moet het qua knoppen en teksten zo makkelijk mogelijk maken.
Qua teksten: schrijf kort, bondig, aantrekkelijk en scanbaar. Een aantal tips:














Val gelijk met de deur in huis. Bezoekers van een website zijn vaak gehaast en bovendien
snel geneigd tot doorklikken. Daarom moet je gelijk bovenaan al met het belangrijkste
beginnen. Wie, wat, waar, waartoe, waarom…!
Houd voortdurend voor ogen wat de bezoeker wil weten en verplaats je in de doelgroep.
Welke informatie is relevant en welke vooral niet?
Bezoekers ‘scannen’ een webpagina snel, op zoek naar trefwoorden die aansluiten bij hun
zoekvraag. Bij een krant heet dat ‘koppen snellen’. Maak dus overzichtelijke teksten, met
aansprekende tussenkopjes die mogelijke zoektermen bevatten. Maak korte alinea’s en
maak gebruik van bullet’s of opsommingen. Tjak, tjak
Schrijf beknopt, helder en aantrekkelijk. Houd het kort, schrap zo veel mogelijk overbodige
zinnen en woorden. Maak het helder en concreet, geef voorbeelden, vermijd ambtelijk
taalgebruik en jargon. Zet beleidsteksten, brochureteksten e.d. niet zonder meer op een
webpagina, maar bewerk deze tot korte, ‘scanbare’ webteksten; bied zo nodig daarnaast de
volledige tekst aan als pdf, zodat de bezoeker deze kan printen.
Beperk je teksten tot een x-aantal woorden. Het mooiste is als de lezer niet meer hoeft door
te klikken, maar op 1 scherm alle info kan lezen.
Spreek de bezoeker waar mogelijk rechtstreeks aan. Niet: ‘Op deze site is meer informatie te
vinden over...’ maar: ‘Lees meer over ...’ Niet: ‘Je kunt je op deze site aanmelden voor een
Open Dag’ maar: ‘Meld je aan voor etc.
Gebruik betekenisvolle linkteksten. Het moet duidelijk zijn voor bezoekers waar een link op
een webpagina naartoe leidt. Als je in lopende tekst of bijv. onderaan een paragraaf verwijst
naar een andere webpagina, gebruik dan betekenisvolle, informatieve linkteksten.
Schrijf zoveel mogelijk in bedrijvende zin en gebruik – waar mogelijk - onvoltooid
tegenwoordige tijden. Dus niet: De kerk werd schoongemaakt door vele gemeenteleden.
Maar: Vele gemeenteleden maken samen de kerk schoon.

