
“Man, man, man, wat kan het schrijven van teksten toch moeilijk zijn.
Ik weet wat ik kwijt wil maar het komt er net niet zo lekker uit als ik zou willen. 

Er mist gewoon nogiets, maar wat?”

Ik denk dat iedere (serieuze) blogger, schrijver en auteur dit weleens gedacht heeft.
En hoe kan het ook anders?

Je probeert vernieuwend, inspirerend en behulpzaam te zijn dus het moet gewoon
allemaal perfect zijn… toch?

Nee, in tegendeel. Jouw doelgroep wil antwoord op hun vragen en problemen. 
En als het dan allemaal net niet perfect is maar wel heel waardevol, dan zijn ze dik tevreden.

Dus misschien ben je geen professionele schrijver of vraag je jezelf nog weleens af of
een woord met een “d” of een “t” geschreven moet worden (I know I do). Dan

betekent dat nog niet dat jouw kennis daarom niet ontzettend waardevol kan zijn voor
heel veel anderen. Dus laat je al die goeie informatie in je hoofd zitten (wat natuurlijk

wel een beetje egoïstisch zou zijn) óf ga je nu aan de slag met het schrijven van
knallende content?

Dat laatste dus!

Om ervoor te zorgen dat je zo snel en gestructureerd mogelijk hele goede content
kunt creëren heb ik deze checklist voor je gemaakt.

Het gebruiken van de content checklist zal in het begin misschien even wennen zijn,
maar geloof me, je zal uiteindelijk beter af zijn.

Ga je serieus en consequent bloggen, dan zal het schrijven van kwalitatief goede
artikelen uiteindelijk als vanzelf gaan. En dan hoef je op je computer dus niet meer

naar de map “documenten uit duizenden” te gaan om deze checklist erbij te pakken ;).

Maar voor nu… afvinken die lijst!
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VOOR HET SCHRIJFPROCES

Het Artikel

Past dit artikel (en het onderwerp) binnen jouw concept?

Is het onderwerp en de informatie nuttig voor de doelgroep?

Hou je rekening met de timing van het artikel?(denk hierbij bijvoorbeeld aan 

de eventuele gebondenheid aan de tijd van het jaar, de afwisseling tussen 

artikelen, enz)

Heeft het artikel een duidelijk doel?

Kanaal/Media Keuze

Gebruik je de media en kanalen die je doelgroep graag gebruikt? 

Oftewel op welke manier(en) zou de doelgroep deze informatie willen 

ontvangen?(denk aan een artikel,video, podcast enz.)

Is er een mogelijkheid om deze content (gemakkelijk) beschikbaar te maken 

voor andere kanalen/ type media?

Actie

Wat zijn de belangrijke acties die de lezer naar aanleiding van het artikel 

zou moeten uitvoeren? (Maak hierbij de afweging: wat levert de lezer het 

meeste op, wat kost hem/haar het minste tijd/geld/moeite en waar heb ik in 

verhouding het meeste aan?)

CHECKLIST



TIJDENS HET SCHRIJFPROCES

De titel

Is er een belangrijke reden voor de doelgroep om n.a.v. de titel verder te lezen?

Heb je de titel zo kort mogelijk geformuleerd?

Past de titel bij de content? oftewel, is de titel niet misleidend? (je wilt de bezoeker niet

teleurstellen)

Inleiding/introductie

Is er een belangrijke reden voor de doelgroep om n.a.v. de introductie verder telezen?

Weet de doelgroep wat dit artikel voor ze kan doen/betekenen? (is het duidelijk welke

vragen je gaat beantwoorden?)

Vormt de introductie een brug naar de rest van het artikel? (Is er een logisch verloop)

Is het beeld dat iemand van je krijgt bij het lezen van de introductie juist? (test dit desnoods

door iemand alleen de inleiding te laten lezen)

Indeling van de inhoud

Wat is de opbouw van je artikel en is deze logisch?

Wordt het duidelijk voor de lezer waar in het artikel antwoord wordt gegeven op een

specifieke vraag (of deel van een vraag)?

Opmaak

Is er genoeg “white space” te vinden op je pagina, oftewel heb je de tekst“luchtig”opgesteld? (bij het 

zien van enorme lappen tekst die achter elkaar door gaan haken veellezers af)

Maak je gebruik van subkoppenen titels?

Is de tekst scanbaar?

Maak je het de lezer zo gemakkelijk mogelijk om bij bepaalde delen van het artikel te komen? (denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een klikbare inhoudsopgave bij een zeer lang artikel)

Maak je gebruik van afbeeldingen om de tekst duidelijker, leuker en/of interessanter te maken?



Taalgebruik

Spreek je de lezer direct aan?

Spreek je zoals de doelgroep?

Gebruik je termen die de doelgroep kent?

Kan de doelgroep je volgen?

Slot

Sluit je af met een duidelijk statement / duidelijke conclusie of samenvatting?

Heeft de lezer duidelijkheid na dit slot?

(Is het bijv. duidelijk wat hij/zij moet gaan doen en welke keuzes hij/zij moet maken)

Heb je uiteindelijk alles wat je beloofd hebt (bijvoorbeeld in de inleiding) waargemaakt?

Actie

Zet je in het artikel aan tot de belangrijkste acties die je vooraf hebt bedacht?

Heb je het aantal acties beperkt gehouden?

Bevat het laatste gedeelte van het artikel een duidelijke (afsluitende) actie?

Spelling

Heb je de tekst zelf nagelezen en gecheckt op eventuele spellingfouten of verbeteringen in 

zinsopbouw?

Heb je de tekst door iemand anders laten lezen? (Zodat je eventuele spellingfouten, onduidelijkheden 

en eventuele zwakke plekken in het artikel kan ontdekken)



NA HET SCHRIJFPROCES
Multimedia & kanalen

Ben je actief waar je doelgroep zich bevind?

Heb je daar mogelijkheden om het artikel onder de aandacht te brengen?

Communiceer je de belangen en voordelen die de doelgroep kan hebben bij het lezen van

jouw content?

Kan je partners vinden die dezelfde doelgroep (op een andere manier) aanspreken?

(in het beste geval vult jullie content elkaar goed aan en kan je elkaar promoten)

Zijn er eventuele andere (makkelijk te benaderen) groepen waar jouw content interessant

voor zou kunnen zijn?

Aanvullingen & verbeteringen

Zijn er lezers die een relevante aanvulling hebben gedaan (bijvoorbeeld in de reacties) en kan je dit 

verwerken in het artikel?

Is het artikel nog relevant? Zo niet, kan je aanpassingen maken om weer uptodate te zijn?

Contact opnemen met betrokkenen

Heb je bepaalde bedrijven, organisaties, personen of producten genoemd (of zelfs aanbevolen) in je 

artikel? Stel hen ervan op de hoogte en misschien delen ze het artikel wel met hun achterban.

Repurpose je content

Is er een manier om de content van dit artikel opnieuw te gebruiken in een andere vorm?

(kan je er bijvoorbeeld ook een video, podcast of gratis weggever van maken?)

Het vervolg

Wordt het artikel goed ontvangen en veel gelezen?

Is er genoeg te bespreken om een vervolgartikel te schrijven?

Zijn er onderwerpen in deze tekst die je verder uit kan werken in een apart artikel?

(vergeet er in de huidige tekst niet naar te refereren/linken)

Wat verwacht de doelgroep als vervolg op het huidige artikel en hoe kan je daarop inspelen?

Verplaats jezelf in de doelgroep: Is er nog informatie die de doelgroep mist om actie te ondernemen 

of zijn er bepaalde hulpmiddelen die je kan bieden om nog meer waarde tecreëren?
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BELANGRIJK!
Alhoewel deze checklist je kan helpen met het schrijven van goede artikelen, vragen niet alle 

soorten content om dezelfde elementen en structuur. Bedenk daarom ook wanneer je af moet 

wijken van de punten in deze checklist en wanneer je gewoon iets totaal anders moet doen.

Vertrouw op je gevoel, want jij hebt een bepaald doel en een bepaalde doelgroep voor ogen 

bij het schrijven van teksten, Je weet dus zelf wel wat goed is en wat niet.

Probeer ongeremd te zijn in je manier van schrijven, het ergste wat je kan overkomen is om 

saai gevonden te worden. Wees jezelf en laat je persoonlijkheid toe in de teksten die jeschrijft.

WAT VOND JE VAN HET ARTIKEL EN DEZE CHECKLIST?

Ik zou heel graag willen weten wat je van het artikel en de bijbehorende checklist vond.
Heeft deze voor jou toegevoegde waarde gehad en zou je graag vaker checklists bij artikelen 
willen ontvangen?

Laat het me weten! Door een reactie achter te plaatsen onder het artikel .

Je zou me er enorm mee helpen ;)

Tot snel!
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