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Programma	  

1.  Introduc;e	  
2.  De	  prak;jk	  van	  de	  schrijfdokter	  
3.  Inzetbaar	  in	  welke	  fase	  van	  het	  schrijfproces?	  
4.  De	  flitsworkshops:	  demonstra;e	  De	  kernzin	  
5.  Vragen,	  reac;es,	  wensen,	  afspraken	  



De	  prak;jk	  

•  De	  snelle	  diagnose	  
•  Het	  consult	  
•  Inloopspreekuur	  
•  Nascholing:	  flitsworkshops	  



Voorbeelden	  topics	  Flitsworkshops	  

•  Inhoudsopgave	  en	  kopformulering	  
•  De	  alinea:	  piramide,	  trechter	  of	  ladenkastje?	  
•  De	  kernzin:	  rode	  draad	  én	  schrijfstrategie	  
•  Argumenta;e:	  het	  waaierschema	  
•  Gebruik	  van	  verbindingswoorden	  
•  Overtuigingskracht	  
•  Valkuilen	  van	  het	  wetenschappelijke	  Engels	  
•  Snellezen	  
•  Strategisch	  lezen	  



HET	  SCHRIJFPROCES	  



Schrijven……?	  



Hoeveel	  keer	  zeg	  jij	  ja?	  

Vaak	  krijg	  ik	  pas	  ;jdens	  het	  schrijven	  een	  beeld	  van	  wat	  
ik	  precies	  wil	  zeggen.	  

	  

Ik	  schrijf	  meer	  dan	  één	  versie;	  de	  laatste	  versie	  kan	  
sterk	  afwijken	  van	  de	  eerste.	  

Ik	  besteed	  een	  aardig	  deel	  van	  mijn	  schrijTijd	  aan	  
schrappen	  of	  verplaatsen	  van	  tekst.	  



Beethoven	  



Hoeveel	  keer	  zeg	  jij	  ja?	  

Ik	  maak	  eerst	  een	  schema;sche	  opzet	  vóór	  ik	  een	  
tekstdeel	  uit	  ga	  schrijven.	  

Ik	  zie	  mijn	  lezer	  vaak	  voor	  me	  en	  voer	  al	  schrijvend	  een	  
gesprek	  met	  hem.	  

Wat	  ik	  wil	  zeggen,	  staat	  mij	  ;jdens	  het	  schrijven	  al;jd	  
vrij	  goed	  voor	  ogen.	  	  



Mozart	  



Het	  schrijfproces	  

1.	  	  Plannen	  
onderzoeksvraag,	  subvragen,	  

lezers,	  schrijfdoelen	  	  

2.	  	  Informa8e	  verzamelen	  
literatuurstudie,	  onderzoek,	  

gegevensanalyse	  

3.	  	  Selecteren	  en	  ordenen	  	  
tekstontwerp:	  lezersvragen	  

formuleren,	  kernboodschap	  en	  
kernzinnen,	  tekstkoppen	  

4.	  	  Formuleren	  
tekstblokken	  uitschrijven	  

5.	  	  Reviseren	  
gramma;ca	  en	  spelling,	  s;jl,	  
woordkeuze,	  helderheid,	  

informa;edichtheid,	  exactheid	  



FLITSWORKSHOP	  	  

De	  eerste	  zin	  van	  de	  alinea	  



De	  beleidsma;ge	  koppeling	  tussen	  overheidslonen	  en	  
marktlonen	  is	  uiteindelijk	  gebaseerd	  op	  de	  gedachte	  dat	  beide	  
arbeidsmarkten	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn.	  
	  
Een	  concurrerende	  theorie	  gaat	  uit	  van	  signaalwerking.	  
	  
De	  basis	  onder	  beide	  theorieën	  is	  dat	  de	  lonen	  in	  de	  markt	  en	  bij	  
de	  overheid	  niet	  volledig	  gescheiden	  zijn.	  
	  
De	  arbeidsmarkten	  van	  beide	  sectoren	  kunnen	  naar	  een	  nieuw	  
evenwicht	  gaan	  door	  zowel	  loon-‐	  als	  kwaliteitsaanpassingen.	  
	  



De	  kernzin	  

Beleidsma;g	  is	  er	  dus	  normaal	  gesproken	  een	  koppeling	  van	  
overheidslonen	  aan	  marktlonen.	  Arbeidsvoorwaarden	  in	  de	  
publieke	  sector	  volgen	  daarbij	  de	  marktsector.	  Er	  kunnen	  
;jdelijk	  afwijkingen	  zijn,	  omdat	  de	  overheid	  soms	  vanuit	  
beleidsma;ge	  overwegingen	  ingrijpt	  in	  de	  financiële	  ruimte	  die	  
beschikbaar	  wordt	  gesteld	  voor	  de	  ambtenarenlonen.	  
	  
3.	  Diverse	  interac8emechanismen	  mogelijk	  
De	  beleidsma;ge	  koppeling	  tussen	  overheidslonen	  en	  
marktlonen	  is	  uiteindelijk	  gebaseerd	  op	  de	  gedachte	  dat	  beide	  
arbeidsmarkten	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn.	  
	  

	  



De	  beleidsma;ge	  koppeling	  tussen	  overheidslonen	  en	  
marktlonen	  is	  uiteindelijk	  gebaseerd	  op	  de	  gedachte	  dat	  beide	  
arbeidsmarkten	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn.	  Voor	  de	  rela;e	  
tussen	  overheidslonen	  en	  marktlonen	  bestaan	  verschillende	  
theorieën.	  In	  een	  veel	  gebruikte	  theorie	  voor	  landen	  met	  een	  
kleine	  open	  economie	  -‐zoals	  Nederland-‐	  is	  er	  een	  sector	  die	  
concurreert	  op	  de	  wereldmarkt	  (de	  handelssector)	  en	  een	  sector	  
die	  produceert	  voor	  de	  lokale	  markt	  en	  niet	  blootstaat	  aan	  
interna;onale	  concurren;e.	  De	  handelssector	  heeT	  geen	  
invloed	  op	  de	  wereldmarktprijzen	  en	  stelt	  zijn	  lonen	  zo	  vast	  dat	  
het	  gegeven	  de	  eigen	  produc;viteit	  kan	  concurreren	  op	  de	  
wereldmarkt.	  De	  lonen	  van	  de	  overheid	  volgen	  de	  lonen	  in	  de	  
handelssector	  als	  gevolg	  van	  concurren;e	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  
Kortom,	  in	  deze	  theorie	  volgen	  de	  overheidslonen	  de	  
marktlonen.	  



Een	  concurrerende	  theorie	  gaat	  uit	  van	  signaalwerking.	  
De	  uitkomsten	  van	  de	  loononderhandelingen	  in	  de	  ene	  
sector	  geven	  hierbij	  een	  signaal	  waarmee	  de	  
loononderhandelingen	  in	  de	  andere	  sector	  worden	  
beïnvloed.	  Op	  deze	  wijze	  geeT	  de	  overheid	  in	  ;jden	  van	  
economische	  neergang	  een	  signaal	  aan	  de	  marktsector	  
door	  de	  lonen	  te	  ma;gen,	  waarna	  de	  marktsector	  volgt	  
door	  ook	  loonma;ging	  toe	  te	  passen.	  Dit	  idee	  vergt	  wel	  
dat	  de	  overheid	  sneller	  reageert	  op	  economische	  
veranderingen	  dan	  de	  markt.	  



De	  basis	  onder	  beide	  theorieën	  is	  dat	  de	  lonen	  
in	  de	  markt	  en	  bij	  de	  overheid	  niet	  volledig	  
gescheiden	  zijn.	  Mensen	  zijn	  mobiel	  tussen	  
beide	  sectoren	  en	  gaan	  daar	  werken	  waar	  zij	  de	  
aantrekkelijkste	  baan	  vinden.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  
toetreders	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  De	  
aantrekkelijkheid	  van	  een	  baan	  hangt	  naast	  de	  
hoogte	  van	  het	  loon	  ook	  af	  van	  andere	  
baankarakteris;eken,	  zoals	  de	  mogelijkheden	  
voor	  deel;jdwerk	  en	  natuurlijk	  de	  persoonlijke	  
voorkeuren	  van	  werknemers.	  	  



De	  arbeidsmarkten	  van	  beide	  sectoren	  kunnen	  naar	  een	  nieuw	  evenwicht	  
gaan	  door	  zowel	  loon-‐	  als	  kwaliteitsaanpassingen.	  Dit	  kan	  worden	  
geïllustreerd	  met	  een	  voorbeeld	  waarbij	  in	  de	  uitgangssitua;e	  beide	  
markten	  in	  evenwicht	  zijn.	  Stel	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  lonen	  in	  een	  van	  
beide	  sectoren	  blijT	  achter.	  Dit	  maakt	  de	  banen	  in	  de	  andere	  sector	  
aantrekkelijker,	  waardoor	  een	  deel	  van	  de	  werknemers	  een	  baan	  in	  die	  
sector	  gaat	  zoeken.	  De	  sector	  met	  de	  achterblijvende	  lonen	  verliest	  
hierdoor	  werknemers,	  waardoor	  ;jdelijke	  tekorten	  ontstaan.	  Voor	  het	  
oplossen	  van	  de	  tekorten	  kunnen	  de	  werkgevers	  vervolgens	  twee	  routes	  
volgen.	  De	  werkgevers	  kunnen	  de	  lonen	  net	  zolang	  verhogen	  totdat	  zij	  
weer	  voldoende	  werknemers	  hebben	  aangetrokken,	  de	  tekorten	  zijn	  
opgelost	  en	  beide	  arbeidsmarkten	  weer	  in	  evenwicht	  zijn.	  Een	  alterna;eve	  
route	  is	  het	  verlagen	  van	  eisen	  voor	  nieuwe	  werknemers	  (bijvoorbeeld	  
lagere	  diploma-‐	  of	  werkervaringseisen).	  Door	  de	  lagere	  eisen	  daalt	  het	  
kwaliteitsniveau	  totdat	  de	  werkgevers	  weer	  voldoende	  werknemers	  
kunnen	  aannemen	  en	  het	  evenwicht	  tussen	  beide	  arbeidsmarkten	  is	  
hersteld.	  	  



De	  piramide	  

	  
kern	  

toelichting,	  
argumentatie	  

achtergronden,	  details,	  
verdere	  onderbouwing	  	  



De	  trechter	  

achtergronden,	  
voorgeschiedenis,	  

inleiding	  

toelichting,	  
argumentatie	  

kern	  



Waar	  staat	  de	  belangrijkste	  gedachte?	  

	  Een	  risicoanalist	  moet	  zich	  al;jd	  baseren	  op	  ervaringen	  uit	  
het	  verleden.	  Het	  is	  echter	  duidelijk	  dat	  de	  toekomst	  er	  
heel	  anders	  kan	  uitzien.	  Ervaringen	  met	  nieuwe	  
technieken	  zijn	  ook	  vaak	  heel	  beperkt,	  ondanks	  intensieve	  
testen.	  Een	  risicoanalist	  kan	  daarom	  nooit	  een	  
nauwkeurige	  schaeng	  maken.	  Wat	  daar	  ook	  aan	  
bijdraagt,	  is	  dat	  de	  analist	  al;jd	  vele	  gebeurtenissen	  moet	  
verwaarlozen	  die	  tot	  ongelukken	  zouden	  kunnen	  leiden	  
om	  zijn	  studie	  hanteerbaar	  te	  houden.	  	  

	  



Waar	  staat	  de	  belangrijkste	  gedachte?	  

	  Een	  risicoanalist	  moet	  zich	  al;jd	  baseren	  op	  ervaringen	  uit	  
het	  verleden.	  Het	  is	  echter	  duidelijk	  dat	  de	  toekomst	  er	  
heel	  anders	  kan	  uitzien.	  Ervaringen	  met	  nieuwe	  
technieken	  zijn	  ook	  vaak	  heel	  beperkt,	  ondanks	  intensieve	  
testen.	  Een	  risicoanalist	  kan	  daarom	  nooit	  een	  
nauwkeurige	  schaeng	  maken.	  Wat	  daar	  ook	  aan	  
bijdraagt,	  is	  dat	  de	  analist	  al;jd	  vele	  gebeurtenissen	  moet	  
verwaarlozen	  die	  tot	  ongelukken	  zouden	  kunnen	  leiden	  
om	  zijn	  studie	  hanteerbaar	  te	  houden.	  	  

	  



Kern	  voorop:	  de	  piramide	  

	  Nauwkeurige	  schaengen	  zijn	  voor	  de	  risicoanalist	  
onmogelijk.	  Allereerst	  baseert	  de	  risicoanalist	  zich	  op	  
ervaringen	  uit	  het	  verleden	  -‐	  en	  de	  toekomst	  kan	  er	  heel	  
anders	  uitzien.	  Daar	  komt	  bij	  dat	  ervaringen	  met	  nieuwe	  
technieken	  vaak	  heel	  beperkt	  zijn,	  ondanks	  intensieve	  
testen.	  Ten	  slofe	  moet	  de	  analist	  al;jd	  vele	  
gebeurtenissen	  verwaarlozen	  die	  tot	  ongelukken	  zouden	  
kunnen	  leiden	  om	  zijn	  studie	  hanteerbaar	  te	  houden.	  

	  



Kern	  voorop:	  de	  piramide	  

	  Nauwkeurige	  schaengen	  zijn	  voor	  de	  risicoanalist	  
onmogelijk.	  Allereerst	  baseert	  de	  risicoanalist	  zich	  op	  
ervaringen	  uit	  het	  verleden	  -‐	  en	  de	  toekomst	  kan	  er	  heel	  
anders	  uitzien.	  Daar	  komt	  bij	  dat	  ervaringen	  met	  nieuwe	  
technieken	  vaak	  heel	  beperkt	  zijn,	  ondanks	  intensieve	  
testen.	  Ten	  slofe	  moet	  de	  analist	  al;jd	  vele	  
gebeurtenissen	  verwaarlozen	  die	  tot	  ongelukken	  zouden	  
kunnen	  leiden	  om	  zijn	  studie	  hanteerbaar	  te	  houden.	  

	  



Kern	  aan	  het	  einde:	  de	  trechter	  

Hoe	  betrouwbaar	  zijn	  risicoschaengen	  eigenlijk?	  Een	  
risicoanalist	  baseert	  zich	  al;jd	  op	  ervaringen	  uit	  het	  
verleden	  en	  de	  toekomst	  kan	  er	  heel	  anders	  uitzien.	  Daar	  
komt	  bij	  dat	  ervaringen	  met	  nieuwe	  technieken	  vaak	  heel	  
beperkt	  zijn,	  ondanks	  intensieve	  testen.	  Ten	  slofe	  moet	  
de	  risicoanalist	  al;jd	  veel	  gebeurtenissen	  verwaarlozen	  die	  
tot	  ongelukken	  zouden	  kunnen	  leiden	  om	  zijn	  studie	  
enigszins	  hanteerbaar	  te	  houden.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  
nauwkeurige	  schaengen	  onmogelijk	  zijn	  in	  de	  
risicoanalyse.	  	  	  



Kern	  aan	  het	  einde:	  de	  trechter	  

Hoe	  betrouwbaar	  zijn	  risicoschaengen	  eigenlijk?	  Een	  
risicoanalist	  baseert	  zich	  al;jd	  op	  ervaringen	  uit	  het	  
verleden	  en	  de	  toekomst	  kan	  er	  heel	  anders	  uitzien.	  Daar	  
komt	  bij	  dat	  ervaringen	  met	  nieuwe	  technieken	  vaak	  heel	  
beperkt	  zijn,	  ondanks	  intensieve	  testen.	  Ten	  slofe	  moet	  de	  
risicoanalist	  al;jd	  veel	  gebeurtenissen	  verwaarlozen	  die	  tot	  
ongelukken	  zouden	  kunnen	  leiden	  om	  zijn	  studie	  enigszins	  
hanteerbaar	  te	  houden.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  nauwkeurige	  
schaengen	  onmogelijk	  zijn	  in	  de	  risicoanalyse.	  	  	  
	  



De	  kernzin	  

•  Introduceert	  het	  thema	  van	  de	  alinea	  
•  GeeT	  de	  lezer	  een	  idee	  van	  de	  inhoud	  
•  PIRAMIDE:	  de	  eerste	  zin	  biedt	  de	  
kerngedachte	  van	  de	  alinea	  

	  


