
Tips voor het schrijven van een (praktijk)verhaal 
 

 

Buurtwijs is een platform voor community builders die met collectieve activiteiten bijdragen aan de 

leefbaarheid en sociale veiligheid in een buurt. Buurtwijs gelooft dat het zinvol is om kennis en 

praktijkervaringen te delen op een online verzamelplek en te verbinden met wat we al weten door 

onderzoek, theorie of geschiedenis. Met als uiteindelijk doel de inhoud en kwaliteit van 

buurtontwikkeling te verbeteren. Ook vinden we het van belang om zichtbaar te maken wat 

community builders doen. Vage doelen als het verbeteren van de leefbaarheid en samenhang laten zich 

niet gemakkelijk meten. Verhalen van hoe dat precies gaat in de praktijk zijn daarom van belang.  

 

In dit document vind je tips en richtlijnen voor het schrijven van een (praktijk)verhaal. Richtlijn voor 

de lengte is maximaal 900 woorden. We helpen graag om je verhaal scherp te krijgen. Bel of mail 

gerust om even te overleggen.  

 

Spreek de lezer aan 

Verplaats je in de lezer. Buurtwijs heeft een breed lezerspubliek. De bezoekers van Buurtwijs zijn 

mensen (de sociale professional, de actieve bewoner, de bevlogen ambtenaar en de student) die zich 

bezighouden met buurtontwikkeling. Inspireer hen met jouw verhaal. Vertel hen waarom je doet wat je 

doet, hoe je het aanpakt en waar het plaatsvindt. 

 

Durf te vertellen  

Kritieke punten, of momenten waarop het anders verliep dan verwacht zijn erg leerzaam. Deze 

situaties zijn herkenbaar en dat nodigt uit tot verder lezen. Bovendien draagt het bij aan 

kennisontwikkeling.  

 

Schrijven is doseren 

Wees precies in beschrijvingen die de lezer nodig heeft om de kern van je verhaal te begrijpen. De 

lezer wil weten wat er gebeurt (of niet gebeurt), waar het zich afspeelt, hoe het daar gaat. Als je teveel 

dingen vertelt die afleiden van wat je wilt zeggen dan begrijpt de lezer het niet. Vertel je te weinig, 

dan begrijpt deze het ook niet. Het kan aanspreken om dicht bij de zintuigen te blijven: Wat hoor, 

voel, zie je?  

 

Maak het onderwerp klein 

Kies waarover je wilt vertellen. Je kunt namelijk niet zoveel vertellen in 900 woorden. Neem één of 

twee pakkende voorbeelden die de lezer vertellen waar jouw praktijk over gaat. Hang de rest 

(methodes, acties, resultaten) daaraan op. Ga schrijven en vervolgens schrappen om je verhaal te 

versterken. Dit is iets waar wij als redactie bij kunnen helpen. Laat iemand anders lezen wat je hebt 

geschreven. Deze persoon moet – zonder dat hij weet waar je mee bezig bent – begrijpen wat je wilt 

zeggen.  

 

Bedenk een goede structuur 

Zet eerst de lijnen en vul dan pas in. Je kunt op verschillende manieren aan structuur werken maar dit 

is de basis: 

 Je titel moet uitnodigen tot lezen. Rijtjes werken goed: 3 tips om… 5 manieren om… in 3 stappen 

naar… Of: De waarheid over…  

 Begin met een trigger, bijvoorbeeld een resultaat dat je hebt bereikt, een inzicht dat je hebt 

opgedaan. Stel jezelf de vragen wat, waar, wanneer, wie en hoe en beschrijf dit zoveel mogelijk in 

de eerste alinea.  

 Beschrijf in het tussenstuk aan de hand van een voorbeeld/situatie wat je wilt overbrengen. 

 Begin elk deel met een zin die de lading dekt.  

 Schrijf in korte alinea’s en varieer in de lengte van je zinnen. Pas op voor te lange zinnen. Korte 

zinnen geven snelheid. 

 Sluit af met bijvoorbeeld een volgens jou belangrijk punt van aandacht, een oplossing van een 

vraagstuk, een blik op de toekomst. Als het maar op basis van jouw ervaring is.  



 

Vermijd jargon 

Zinsneden die regelmatig gebruikt worden maar te weinig tot de verbeelding spreken zijn: ‘kracht van 

de bewoner’, ‘de focus op mogelijkheden’, ‘draagvlak creëren’, ‘eigenaarschap activeren of 

stimuleren.’ Leg simpel uit hoe je aan een verandering werkt. Hierin komt deskundigheid naar voren. 

Gebruik je ze toch? Leg dan uit wat jij bedoelt met die woorden.  

Het helpt om een theorie of concept aan te halen waaruit blijkt dat iets belangrijk is. Wijk alleen niet te 

ver af van je oorspronkelijke verhaal; gebruik het alleen om te onderbouwen. 

 

Tot slot: 

 Gebruik hyperlinks als aanvullende informatie op wat je te zeggen hebt.  

 Heb je een foto bij je verhaal? Dan plaatsen we die graag. Vergeet niet erbij te vermelden wie we 

de credits mogen geven.  

 We koppelen je verhaal aan je online profiel, deze kun je desgewenst zelf aanmaken. 

 

 

Heb je een vraag of wil je een idee voorleggen? Mail naar w.binnendijk@movisie.nl of bel 06-
18045368.  
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