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Introductie
Dank je voor je interesse in deze checklist! Deze lijst kun je gebruiken:




ter voorbereiding op een rapport dat je gaat schrijven;
om een rapport dat je hebt geschreven te toetsen op lezergerichtheid;
om feedback te geven op het rapport van een collega.

De lijst is gebaseerd op de input van ruim 1.000 deelnemers uit mijn trainingen
Beleidsrapporten schrijven. In de trainingen zitten de deelnemers op de stoel van de lezer en
geven op basis van hun leeservaringen aan wat kenmerken zijn van een lezergericht en
overtuigend rapport. Deze ervaringen verwerkte ik ook in de training Schriftelijk Rapporteren
die ik met Nancy Schrijfwijs ontwikkelde voor de Online NCOI Academy.
De tips sluiten aan bij de tips in het boekje Check je tekst. Maak beter beleid, schrijf betere teksten
van Eric Tiggeler. Deelnemers aan de training Beleidsrapporten ontvangen dit boekje bij de
training.
Wil je meer informatie over deze training? Stuur me dan een mailtje of bel me op 06 1450 3904.
Mail: anjagruteke@tekstfirma.nl Wil je dat ik met je meekijk naar een tekst? Op bladzijde 11 lees
je hoe je gebruik kunt maken van mijn diensten.
Veel schrijfplezier!
Anja Grüteke
Schrijftrainer en neerlandica

© Tekstfirma
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1. Wat is de vraag?
In de checklist op bladzijde 7 zie je het woord hoofdvraag een paar keer opduiken. De
hoofdvraag is het uitgangspunt van je rapport. Het antwoord op de hoofdvraag is de
hoofdboodschap van je tekst. Hieronder licht ik het begrip hoofdvraag toe en geef wat
voorbeelden.

?
1.1 Hoofdvraag en tekstdoel
Een beleidsrapport heeft meestal een van de volgende vier type hoofdvragen. Elke hoofdvraag
hoort bij een tekstdoel:
1. Een beschrijvende hoofdvraag  de tekst geeft informatie (feiten en cijfers).
Tekstdoel: beschrijven. Hoofdboodschap: samenvatting van de informatie.
Hoe heeft de vogel- en visstand in de Waddenzee zich ontwikkeld
van 2012 – 2018 en welke partijen zijn momenteel bij het beheer
betrokken?

2. Een adviserende of beleidsbepalende hoofdvraag  de tekst geeft een advies.
Tekstdoel: adviseren. Hoofdboodschap: het advies of het voorstel.
Welke maatregelen zijn nodig om de overschrijding van de kosten
bij het project Thuiswerken te beperken?

3. Een analytische of beleidsbepalende hoofdvraag  de tekst geeft verklaringen en/of
oorzaken. Tekstdoel: verklaren. Hoofdboodschap: de conclusie ofwel de verklaring.
Wat zijn de voornaamste oorzaken van de groeiende
belangstelling voor toegangsbeveiliging?

4. Een evaluatieve of beoordelende hoofdvraag  de tekst geeft een oordeel.
Tekstdoel: een oordeel geven. Hoofdboodschap: de conclusie ofwel het oordeel.
Zijn de ICT-systemen van de Inspectie Veiligheid en Justitie
voldoende beveiligd tegen inbraakpogingen van andere landen?
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1.2 Twee tips voor de hoofdvraag
Een hoofdvraag stuurt de richting van de rapport. De volgende twee tips helpen je bij de
formulering van de hoofdvraag.


Tip 1: Een goed rapport beperkt zich tot één hoofdvraag
Daarnaast werk je met subvragen. Die kunnen van een ander type zijn dan de
hoofdvraag. Hieronder zie je een voorbeeld van een hoofdvraag en subvragen waarop
een beleidsrapport een antwoord kan geven:
Hoofdvraag:
Welke maatregelen moet de nationale politie nemen om het ziekteverzuim landelijk terug
te brengen van 10,5% in december 2017 naar 3,2% in december 2018?
Enkele subvragen:
- Waar, hoe en wanneer doet het probleem zich specifiek voor?
- Wat zijn de oorzaken van het probleem?
- Wat zijn de voorwaarden waaraan een oplossing moet voldoen? (Zoals geld, fte, ict)
- Wat zijn mogelijke oplossingen?
- Wat zijn de voor- en nadelen van die oplossingen? (Toets aan de voorwaarden).



Tip 2: Een goede hoofdvraag is specifiek
Niet:
Wat moet de politie doen om het ziekteverzuim naar beneden te brengen?
Maar:
Welke maatregelen moet de nationale politie nemen om het ziekteverzuim landelijk terug
te brengen van 10,5% in december 2017 naar 3,2% in december 2018?
Dit is een adviserende hoofdvraag. Het antwoord op die vraag is de hoofdboodschap
van de tekst: een advies.
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Niet:
Wat heeft het Burgerlijk Pensioenfonds BP gedaan om de klachtenstroom te verminderen?
Maar:
Welke stappen heeft het Burgerlijk Pensioenfonds BP in 2018 gezet om vanaf 2019 het
aantalklachten te verminderen van 25 naar 6 per jaar?
Dit is een beschrijvende hoofdvraag. Het antwoord op die vraag is een opsomming van
stappen die het Burgerlijk Pensioenfonds BP heeft gezet. De hoofdboodschap van de
tekst is een samenvatting van die stappen.

1.3 Hoofdvraag en lezersvragen schematisch verbeelden
Ben je visueel ingesteld? Dan kun je ook de hoofdvraag en de lezersvraag visueel in kaart
brengen.
Pak een leeg vel papier, of tover een leeg scherm op je laptop. Zet bovenin de hoofdvraag en
noteer daaronder de subvragen. Nog beter werkt het als je dit brainstormend doet: dus eerst alle
vragen opschrijven die je kunt bedenken en dan pas schrappen en ordenen. Samen met anderen
werkt nóg beter.
Beeld je in dat je op de stoel van de lezer van je beleidsrapport zit en vraag je af welke vragen die
zou hebben.

Hoofdvraag
Wordt toegangsbeveiliging beter als we in slimme technologie investeren?

Subvragen
1a, 1b en 1c

Wat verstaan
we onder
toegangsbeveiliging, wat
is slimme
technologie
precies, wat is
beter?

Subvraag 2

Welke
technologietoepassingen
zijn er?

Subvraag
3

Hoe kunnen deze
toepassingen onze
toegangsbeveiliging
maken?
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Subvraag 4

Wat zijn de
kosten en
baten van de
slimme
technologietoepassingen?

Subvraag 5

Op welke
termijn spelen
de
kosten/baten?

1.4 Hoofdvraag en beleid
In de schrijfcoachings die ik geef aan beleidsschrijvers, gaan we verder in op de hoofdvraag. Ook
koppelen we het type hoofdvraag aan de bijbehorende fase van beleidsvoering. We werken met
de hoofdvragen waar jij als deelnemer in je praktijk mee te maken hebt. Vanuit die vragen leer je
je beleidstekst stap-voor-stap op te bouwen. Natuurlijk hoort daar ook een doel- en een
doelgroepanalyse of stakeholderanalyse bij.

1. Agenderen

6. Terugkoppelen

2. Voorbereiden

5. Evalueren

3. Bepalen

4. Uitvoeren

Afbeelding: De zes fases van beleid
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2. Checklist voor je beleidsrapport: dé lijst
De lijst hieronder en op de volgende bladzijde kun je gebruiken om snel af te vinken op welke
punten je tekst voldoet en op welke nog niet. Ook kun je de lijst gebruiken als hulpmiddel om
feedback te geven op de tekst van een collega.

2. 1 Checkpunten voor de opbouw van je tekst

 Check

dit:
De tekst heeft een heldere opbouw: de lezer kan snel de logica van de tekst
doorzien.
De tekst begint met een inleiding, gevolgd door:
 de hoofdboodschap
 de toelichting op die hoofdboodschap, of de onderbouwing ervan
Dit heet de ‘piramideopbouw’  belangrijke informatie boven in de tekst. De
lezer kan dan sneller focussen en sneller begrijpend lezen.

De hoofdboodschap van het rapport is een antwoord op de hoofdvraag, zoals in:
Wat zijn de voornaamste oorzaken van de groeiende
belangstelling voor gegevenssbeveiliging? (hoofdvraag)
De berichtgeving over Russische inmenging in ICT-systemen
van westerse democratieën en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming zijn de voornaamste oorzaken van de
groeiende belangstelling voor gegevensbeveiliging.
(conclusie = antwoord op de hoofdvraag)
De tekst geeft antwoord op relevante lezersvragen of subvragen: vragen die de
lezers hebben bij de hoofdboodschap.
Op bladzijde 4 van deze checklist zie je een voorbeeld van deze lezersvragen of
subvragen. Op bladzijde 5 zie je een visueel voorbeeld hiervan.
De tekst nodigt uit tot lezen door een evenwichtige opbouw:
 Alinea’s van maximaal zeven regels. Ga ervan uit dat je tekst vanaf een
beeldscherm wordt gelezen. Lange alinea’s of ‘bakstenen’ vertragen het
lezen en nodigen niet uit.
 Een witregel na elke alinea.
 Af en toe een opsomming.
 Betekenisvolle tussenkopjes.

7

2.2 Checkpunten voor de inleiding van je tekst

 Check

dit:
De inleiding:
 nodigt uit tot lezen
 licht kernbegrippen toe
 geeft aan op welke vragen de tekst een antwoord geeft.
 licht het doel van de tekst toe, ofwel: wat moet de lezer ermee?
 is maximaal tien regels, dus twee alinea’s.
Voorbeeld van een inleiding bij een verkennende beleidstekst:
Soft control staat voor gedrag van medewerkers. Wat is
het belang van soft control voor het Groot Universitair
Ziekenhuis? Hoe kan het ziekenhuis soft control
toepassen? Op die vragen geeft deze verkennende
beleidstekst een antwoord. Deze beleidstekst is bedoeld
als discussiestuk op ons aanstaande managementoverleg.
De inleiding geeft aan dat er uitgebreid onderzoek is verricht.
Is er uitgebreid onderzoek verricht? Beschrijf dat in de inleiding. Benoem ook
eventuele beperkingen van het onderzoek. Dat helpt me als lezer een goed beeld
te vormen van de betekenis van de tekst. In een bijlage of op een interne website
kun je het onderzoek verder verantwoorden.
Voorbeeld van toelichting op het onderzoek:
Voor het onderzoek heeft de projectgroep gebruik gemaakt
van enkele interne rapporten van de afdeling M&C. In deze
rapporten is de markt al goed in kaart gebracht.
Daarnaast heeft de projectgroep een grootschalige enquête
uitgevoerd onder bewoners van de wijk Salieburg om de
opvattingen van de bewoners over sociale woningbouw in
kaart te brengen. Het was helaas niet mogelijk om de
prognoses van het XBS voor de socialewoningmarkt in te
zien. Daarom heeft de projectgroep gewerkt met enkele
aannames over ontwikkeling van deze markt.
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2.3 Checkpunten voor de wegwijzers in je tekst
Neem je de lezer mee in de tekst of moet hij zich een weg banen door het beleidsrapport?
Wegwijzers helpen de lezer makkelijk door te tekst te komen. Met goede wegwijzers help je ook
een lezer die weinig tijd heeft: de scannende lezer.

 Check

dit:
De tekst heeft een inleiding die vertelt ‘wat de tekst komt doen’. Zie de
voorbeelden op de vorige bladzijde.
De structuur van de tekst is logisch, navolgbaar. Dit zie je snel als je de
tussenkopjes van de tekst onder elkaar zet. Zie het verschil tussen de twee
voorbeelden hieronder:
Tussenkopjes tekst 1:
 Aanleiding
 Kaders
 Uitgangspunten
 Naar een wendbare organisatie
 Systematiek en ICT-systemen
 Gevraagde inzet
 Onderzoeksresultaten
 Conclusies
 Aanbevelingen

Lastig volgbare
structuur

Tussenkopjes tekst 2:
Managementsamenvatting
1. Inleiding
2 Conclusie: Investeren loont, maar alleen op lange termijn
3 Wat is slimme technologie precies?
3.1 Slimme technologie volgens innovatie-experts
3.2 Slimme technologie volgens trendwatchers
Navolgbare
4 Welke technologietoepassingen zijn er?
4.1 Op het gebied van hardware
structuur
4.2 Op het gebied van software
5 Kosten en baten van de technologietoepassingen
5.1 Investeringskosten hardware en software
5.2 Baten:
5.2.1 Klanten doen op termijn steeds meer zelf, dus minder fte nodig
5.2.2 Flexibele website: minder tijd nodig voor aanpassingen
5.2.3 Verhoogde klantenservice door investeren in fuzzy logic
De tekst bevat structuuraanduidingen, zoals: ‘Ten eerste…’, ‘Ten tweede…’, ‘Dit
probleem heeft drie oorzaken.’ En zinnen als: ‘Hiervoor heb ik aangeven wat de
feitelijke situatie is. Hierna beschrijf ik mogelijke oplossingen.’
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Binnen alinea’s staat één kernonderwerp centraal. De alinea’s beginnen met een
kernzin of een aankondigende zin. Zie dit voorbeeld waarin de verbindingszin
en de verbindingswoorden zijn onderstreept:
Het management heeft ingestemd met het organiseren
van een aantal workshops op het gebied van zakelijke
communicatie. Daar heeft het management twee redenen
voor. Ten eerste kunnen we ons als ministerie
profileren met een professionele uitstraling. De
brief en de zakelijke e-mail zijn het visitekaartje
van het ministerie. Ten tweede vraagt de samenleving
ook om een professionele aanpak, mede omdat de
burger steeds mondiger wordt. Werknemers moeten
daarom kunnen inspelen op de vragen vanuit de
samenleving. Klantgerichtheid is immers ook een van
de competenties waarop de medewerker beoordeeld
wordt.

2.4 Checkpunten voor de formulering van je tekst
Twee tips vooraf:



Check de spelling op www.woordenlijst.org. Dat is het digitale Groene Boekje, de officiële
woordenlijst van de Nederlandse taal.
Wil je beter spellen? Dat kan via www.beterspellen.nl of de app met die naam.

 Check

dit:
De zinnen zijn goed leesbaar, correct gespeld en niet te formeel.
Niet zo:
Het door de verhuurde ronder voorwaarden instemmen met
woningruil is in gevoerde procedures door de rechtbank
gelijk gesteld met een afwijzing van het verzoek tot
woningruil door de verhuurder.
Maar zo:
Stemt de verhuurder onder voorwaarden in met woningruil?
Dan betekent dit voor de rechtbank dat hij het verzoek
van de verhuurder tot woningruil afwijst. Dat blijkt uit
eerder gevoerde procedures.
D e tekst is zo concreet mogelijk geformuleerd. Dat wil zeggen dat de tekst feiten
en cijfers bevat ter ondersteuning van de argumentatie. Wat betekenen termen
als ‘op orde’ en ‘zo spoedig mogelijk’? Maak het concreet.
De tekst is geschreven in eigentijdse taal. Check bij twijfel de woordenlijst van
Onze taal op: https://onzetaal.nl/taaladvies/ouderwets-taalgebruik
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3. Meer informatie of ondersteuning?

Wil je:
-

meer informatie over de training Beleid maken en schrijven?
een beleidstekst voorleggen?
individuele coaching in het schrijven van effectieve beleidsteksten?

Stuur dan een mailtje naar anjagruteke@tekstfirma.nl , of bel me op 06 1450 3904. Via deze link
vind je meer informatie over individuele schrijfcoaching:
https://www.tekstfirma.nl/individuele-coaching-voor-schrijvende-professionals/

Veel schrijfplezier!
Anja Grüteke
schrijftrainer en neerlandica
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