Algemene schrijfregels voor blogs


Titels geven de inhoud weer van een blog. Probeer altijd de aandacht te trekken met de titel:
maak nieuwsgierig, prikkel, maak een grap, maar wees vooral concreet, zodat de titel van de
blog overeenkomt met de inhoud.



Start elke blog met de inleiding (die is vetgedrukt), waarin je de kern van je blog zet. Dit is
belangrijk om 2 redenen:
1. Als de lezer alleen de titel en inleiding leest, krijgt hij de kern van je verhaal mee
2. Je prikkelt de lezer om door te lezen.



De eerste zin van een alinea moet de aansluiting zijn tussen deze en de vorige alinea. Door in
die eerste zin terug te grijpen op iets uit de vorige alinea maak je beter aansluiting met die
alinea. Verbindende voorbeeldzinnen zijn:
- Door … te doen, ga je … veel beter doen
- Wat ik met … wil laten zien is…
- Dit voorbeeld toont aan dat…



Houd zinnen kort, zeker voor online. Lange zinnen kun je altijd ergens knippen door ze iets te
herschrijven.



Gebruik van aanhalingstekens: dubbele aanhalingstekens gebruik je bij quotes (“Daar houd ik
enorm van.”). Om iets te benadrukken gebruik je enkele aanhalingstekens (Dat is echt
‘retegaaf’.).



In een quote zet je de aanhalingstekens na de punt ipv ervoor.



Zorg ervoor dat zinnen logisch op elkaar aansluiten door bijvoorbeeld deze verbindingen:
- Dit betekent…
- Dit houdt in dat…
- Hiermee bedoel ik…
- In lijn met voorgaande…
- In tegenstelling tot…
- Aan de andere kant



Prikkelende tussenkoppen maken dat de lezer na het scannen van de blog toch gaat lezen.
Let op! Tussenkop pas vanaf de 3e alinea.



Gedachten mag je schrijven zonder aanhalingstekens:
https://onzetaal.nl/taaladvies/aanhalingstekens-en-leestekens/



Wees spaarzaam met uitroeptekens, het kan schreeuwerig overkomen.



In de laatste of één na laatste alinea van je blog staat doorgaans de kern van je verhaal als
samenvatting. Het is belangrijk om je blog op die manier ‘rond’ te maken.



Gebruik streamers/quotes: een zin uit de tekst die je eruit licht, zodat die de tekst breekt en
de aandacht trekt.



Kies in een opsomming altijd voor een oneven aantal: 3, 5, 7 (tips, voordelen, do’s, dont’s)

Veel plezier met schrijven!
En als je samen aan je blogs wilt werken qua onderwerpen, inspiratie of opbouw, neem contact
op!
Dan bespreken we hoe ik je hiermee kan helpen, zodat je het daarna zelf kan.

