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POLL
Op een schaal van 1 tot en met 10:

hoe inclusief denk je dat jouw 
vacatureteksten nú geschreven zijn?



Nicol Tadema
(tekstspecialist)



Hoeveel procent van de 
vacatureteksten bevat woordcombinaties die 
wijzen op (in)direct verboden onderscheid op 

grond van leeftijd?



Hoeveel procent van de 
vacatureteksten bevat te ingewikkeld 

taalgebruik voor (v)mbo’ers?



Hoeveel procent van de 
vacatureteksten bevat 

meer masculien taalgebruik 
dan feminien taalgebruik?



introductie
inclusief communiceren
show. don’t tell
taalniveau & zinslengten
plank misslaan
m/v/x

hello



DOELGROEPGERICHT 

SCHRIJVEN:

Hierbij zorg je dat de 
tekst qua stijl en inhoud 
aansluit bij de wensen 
en behoeftes van de 
doelgroep.

Deze doelgroep is in de 
meeste gevallen degene 
waarbij de kans op 
conversie het grootst is. 
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GENDERNEUTRAAL 

SCHRIJVEN:

Bij genderneutraal 
schrijven spreek je mensen 
van elk geslacht aan. Zowel 
mannelijk, vrouwelijk als 
non-binair. 

Dat betekent in de praktijk 
dat je typisch ‘mannelijke’ 
en/of ‘vrouwelijke’ labels 
uit de weg gaat. 
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GENDERNEUTRAAL 

SCHRIJVEN:

Bij genderneutraal 
schrijven spreek je mensen 
van elk geslacht aan. Zowel 
mannelijk, vrouwelijk als 
non-binair. 

Dat betekent in de praktijk 
dat je typisch ‘mannelijke’ 
en/of ‘vrouwelijke’ labels 
uit de weg gaat. 

INCLUSIEF 
SCHRIJVEN:

Door inclusief te schrijven 
zorg je dat iedereen de 
tekst goed begrijpt en zich 
in de tekst kan vinden.

Door na te denken over 
woordgebruik en dit aan te 
passen waar dat kan, 
neem je iedereen serieus. 





je sluit niemand uit.

je bereikt een diverse (en daardoor grotere) doelgroep.

je versterkt jouw werkgeversmerk.

je houdt je aan de wet.

Waarom is inclusief
communiceren zo belangrijk?



jouw natural language is bij voorbaat niet inclusief.

jouw eigen persoonlijkheidstype bepaalt hoe je schrijft.

we kiezen automatisch beeld en platformen waar wij 
aan gewend zijn.  

Waarom is inclusief
communiceren zo moeilijk?



accepteer dat iedereen (ook jij) bias heeft en 
maak dit binnen de organisatie bespreekbaar.

verdiep je in diverse doelgroepen om anderen (nog) 
beter te begrijpen.

schrijf bewust.

zorg voor inclusief beeldgebruik.

zorg voor digitale toegankelijkheid. 

Hoe kun je 
inclusief communiceren?



hello

introductie
inclusief communiceren
show. don’t tell.
taalniveau & zinslengten
plank misslaan
m/v/x
afsluiting





is geschreven in eenvoudig Nederlands en wordt
door de meeste mensen begrepen. En:

bestaat uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt. 

kent zinnen van circa 10 tot 15 woorden.

bevat alinea’s met 10 tot 15 zinnen of zo’n 100 woorden. 

Een tekst op taalniveau B1









Moet ik dan
altijd mijn hele 
vacaturetekst 
op B1-niveau
schrijven?



hello

introductie
inclusief communiceren
show. don’t tell
taalniveau & zinslengten
plank misslaan
m/v/x
afsluiting



Aantal woorden

40-44 35-39 30-34 25-29 20-24

35-39

40-4420-24

25-29

30-34



10 tot 15 woorden



13 tot 17 woorden



5-20-regel



uitzondering op de regel



Check de lengte van je zinnen.

debatrix.com/nl/tools/
tekstanalyse-wat-zijn-jouw-langste-zinnen 

Artikel over zinslengte vacatureteksten.

voortekst.nl/lengte-zinnen-vacaturetekst



hello

introductie
inclusief communiceren
show. don’t tell
taalniveau & zinslengten
plank misslaan
m/v/x
afsluiting



burger





Een optimale ervaring van 
de burger staat centraal 
en jij werkt mee aan de 

verbetering hiervan.

Elektronische 
dienstverlening aan de 

burger wordt steeds 
belangrijker

Daarnaast informeer je 
de burger over de 

producten en diensten 
van de gemeente en 

geef je passend advies.

burger



Ben jij of ken jij een 
nieuwe collega 
met een passie

voor het bruine water?

Is het ARBO-vakgebied 
jouw passie en bijt jij je 

graag vast in 
huisvestingsvraagstukken 

en contracten?

Wil je vanuit jouw passie
voor deze onderwerpen 

een bijdrage leveren 
voor onze inwoners?

passie



vrijdagmiddagborrel

Daarnaast organiseren 
we regelmatig leuke 

uitjes, zoals 
een bier- of 

wijnproeverij.

Stipt om 16 uur 
proosten we op de 
successen van de 
afgelopen week 

tijdens de vrijmibo.

Wij slaan de bier en 
bitterballen vast in. 

Schuif jij op vrijdag aan 
bij onze wekelijkse 

borrel?

















spin-in-het-web







hello

introductie
inclusief communiceren
show. don’t tell
taalniveau & zinslengten
plank misslaan
m/v/x
afsluiting



67% procent van de vacatureteksten 
bevat meer masculien taalgebruik 

dan feminien taalgebruik.



VRAAG
Welk rijtje woorden spreekt een

vrouw/non-binair persoon eerder aan?

(Bron: Directory)

behulpzaam
sympathiek
toegewijd
zorgvuldig
betrokken

besluitvaardig
kritisch

individueel
toonaangevend

doeltreffend



Welke rij zinnen spreekt een
vrouw/non-binair persoon eerder aan?

Je bent resultaatgericht.

Je bent integer.

Je bent oplossingsgericht.

Je streeft naar resultaten.

Vertrouwelijke informatie is 
bij jou in goede handen.

Bij een probleem ga je als
eerste op zoek naar de oplossing.

VRAAG









Gebruik alternatieve functietitels.
receptioniste → receptiemedewerker of voorman → teamleider.

Zet Engelstalige functietitels in.
consultant, manager, teamlead, developer, marketeer, coördinator, specialist et cetera.

Kies voor de meervoudsvorm.
brandweerman → brandweerlieden of bewindsman → bewindslieden.

Spreek iedereen aan
m/v/x/ of m/v/o.

Inclusieve functietitel



✓ schrijf bewust.
✓ show, don’t tell.
✓ schrijf op het juiste niveau.
✓ sla de plank niet mis.
✓ schrijf voor m/v/x.
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