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O
R-leden schrijven regelmatig nieuwsbrieven 

voor de achterban. Er wordt veel energie 

gestoken om dan een aantrekkelijke 

nieuwsbrief te maken. In de praktijk zie je dat, on-

danks alle moeite, de achterban ze toch niet wil lezen 

of slecht leest. Dat is voor veel OR-leden frustrerend.

Hoe kun je de lezer verleiden wel te lezen? Is je 

nieuwsbrief eigenlijk wel aantrekkelijk voor de achter-

ban? Met behulp van tien aandachtspunten kun je de 

OR-nieuwsbrief beoordelen en een rapportcijfer ge-

ven. De onderdelen waar je niet scoort, zijn aan-

dachtspunten voor verbetering. Dat moet er dan toe 

leiden dat de nieuwsbrief beter wordt gelezen. 

OR-leden doen vaak hun best om een goede nieuws-

brief te maken, maar ze zijn natuurlijk niet opgeleid 

om een nieuwsbrief te schrijven en uit te geven. Met 

behulp van de hierna volgende vragen kun je de OR-

nieuwsbrief langs de meetlat leggen en beoordelen.

1. Is het duidelijk voor wie de nieuwsbrief is bedoeld?

2. Staat de lezer centraal?

3. Wordt de lezer persoonlijk aangesproken? 

4. Nodigt de lay-out uit tot lezen?

5. Zijn er illustraties opgenomen? 

6. Past het taalgebruik bij jouw doelgroep? 

7. Is de structuur helder?

8. Is de nieuwsbrief herkenbaar?

9. Heeft de nieuwsbrief voldoende frequentie? 

10. Is de nieuwsbrief gepromoot?

Deze tien punten worden afzonderlijk toegelicht. Kijk 

waar je niet goed scoort. Is alles in orde dan heb je een 

10 en hoef je niets meer te doen. Dat zal niet vaak 

voorkomen en dus genoeg reden om verder te lezen. 

1. Is het duidelijk voor wie de 
nieuwsbrief is bedoeld?
Veel ondernemingsraden staan niet stil voor wie de 

nieuwsbrief is bedoeld. Die is toch voor de achterban, 

zo denken ze dan. Een probleem is dat de achterban 

bestaat uit verschillende groepen mensen. Zo zullen 

mensen die in de OR hebben gezeten misschien ieder 

bericht interessant vinden, terwijl voor mensen met 

een tijdelijk contract de nieuwsbrief niet of nauwelijks 

relevant kan zijn. Sta daarom stil voor welke groepen 

de berichten bedoeld zijn. Als je regelmatig groepen 

niet aanspreekt dan raak je die potentiele lezers kwijt. 

Hoe kun je de lezer verleiden wel te lezen? is je nieuwsbrief 
 eigenlijk wel aantrekkelijk voor de achterban? met behulp van 
tien aandachtspunten kun je de OR-nieuwsbrief beoordelen 
en een rapportcijfer geven. De onderdelen waar je niet scoort, 
zijn aandachtspunten voor verbetering. Dat moet er dan toe 
leiden dat de nieuwsbrief beter wordt gelezen.       wanne van Den biJllaaRDt

Hoe kun je de 
lezer verleiden?

Maak een rapport van uw nieuwsbrief 
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Doelgroepanalyse

Maak eens een doelgroepanalyse. Voor wie zijn de ar-

tikelen interessant en wat moeten ze weten? 

Een doelgroepanalyse kun je maken aan de hand van 

vijf vragen om je lezer in beeld te krijgen: wat weten, 

willen, vinden, voelen of kunnen je lezers, en waarin 

verschillen ze van jou?

Weten: Wat weten ze al van het onderwerp en welke 

opleiding hebben ze?

Willen: Welke informatie willen ze: hoofdlijnen, ach-

tergronden, feiten en meningen, en hoe willen ze aan-

gesproken worden? (toonzetting)

Vinden: Hoe staan ze tegenover het onderwerp: geïn-

teresseerd, onverschillig, afkeurend, positief en hoe 

staan ze tegenover jou als auteur/or als afzender: ben 

je een ‘autoriteit’ of moet je je nog waarmaken?

Voelen: Hebben ze vooroordelen over het onderwerp 

en hoe kijken ze tegen jou aan als schrijver/ persoon?

Kunnen: Wat voor teksten kunnen jouw lezers aan: 

lengte, al of niet ingewikkelde schema’s, abstractieni-

veau?

Leg deze analyse naast de artikelen uit de laatste 

nieuwsbrief en wellicht kun je de teksten leesbaarder 

maken voor de achterban.

2. Staat de lezer wel centraal?
Voordat je jouw berichten gaat schrijven, bedenk je 

wat de kern is van wat je wilt zeggen. Maar ga er niet 

zonder meer vanuit dat wat de OR interessant vindt te 

vertellen ook interessant is voor jouw lezers. Als je een 

overlegvergadering met de directeur hebt gehad, wat 

zijn dan de punten die de medewerkers van het bedrijf 

direct aangaan? Wat leeft er bij ze? Bedenk dat veel 

zaken interessant zijn voor jou als OR-lid, maar nog 

ver afstaan van waar de achterban mee bezig is. 

Waar raak je zijn persoonlijk belang? Dus met andere 

woorden: wat wil de lezer horen? Dit komt vaak niet 

goed uit de verf. Er staat dan een opsomming van ad-

viesaanvragen van de bestuurder of dat de OR op 

scholing is geweest. Er wordt dan niet de koppeling 

gemaakt naar de lezer. Waarom moet hij dit lezen?  

 

3. Wordt de lezer persoonlijk aan-
gesproken? 
Sommige OR-nieuwsbrieven lijken meer op beleidsno-

tities. Het taalgebruik is er heel officieel en afstande-

lijk. Voorbeelden van dit taalgebruik zijn ‘middels een 

schrijven van diverse personeelsleden’,  ‘de gedane in-

vesteringen werden…’, ‘inmiddels zijn de betreffende 

ontwerpers formeel in kennis gesteld’. Dit nodigt niet 

uit. Maak de nieuwsbrief persoonlijker. Zet bijvoor-

beeld uitspraken van OR-leden in de tekst of in de 

kop. Dan wordt de nieuwsbrief sneller gelezen. Per-

soonlijk maken zit niet alleen in de schrijfstijl, maar 

ook in het gebruik van de namen van de OR-leden. In 

sommige brieven worden OR-leden soms met hun 

achternaam genoemd, terwijl het noemen van een 

voornaam het persoonlijker maakt. Ook de ervaringen 

van OR-leden maken de nieuwsbrief persoonlijker. 

Schrijf bijvoorbeeld een blog of interview nieuwe OR-

leden.  

4. Nodigt de lay-out uit tot lezen?
Je moet ervan uitgaan dat de achterban weinig tijd 

heeft. Ze zien de nieuwsbrief en moeten geprikkeld 

worden om het OR-bericht te lezen. De vormgeving 

van de nieuwsbrief kan daar bij helpen. In een paar 

seconden neemt de achterban de beslissing om verder 

te kijken of de nieuwsbrief weg te klikken of te leggen. 

Van belang is het uiterlijk van de nieuwsbrief. Nodigt 

die uit tot lezen? Zijn de pagina’s niet te vol? Is er vol-

doende witruimte? Is het lettertype niet te klein? Zijn 

de artikelen niet te lang en staan er koppen boven de 

artikelen? Zijn er kaders die zorgen voor meer struc-

tuur?

Koppen
De koppen bevorderen de leesbaarheid. Met de kop 

probeert de schrijver de lezer te bewegen de tekst er-

onder te lezen. Het is dus een belangrijke aandacht-

strekker. Soms zeggen koppen niets. Dat is het geval 

bij ‘debiteuren’, ‘lopende zaken’ of ‘kennismaking 3de 

lid RVB’. Ze trekken de lezer dan niet naar het artikel, 

want ze zijn abstract en geven weinig van de inhoud 

weer. De koppen hadden concreter gekund. Koppen 
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als ‘Verandering werkwijze zorgt voor onrust’ of ‘de 

OR stemt in met andere werktijden’ zullen de nieuws-

gierigheid sneller opwekken. Hetzelfde geldt voor sub-

koppen. Deze gebruik je als het artikel iets langer is. 

Lezers vinden het prettig even te ‘rusten’ bij een wit-

regel en een kop. Verder bieden sub-koppen houvast 

en trekken de lezer naar de essentie van het artikel.

5. Zijn er illustraties? 
Er zijn nieuwsbrieven die een soort verslag van de 

overlegvergadering zijn, maar ze zijn niet aantrekke-

lijk. Met illustraties erbij zullen ze sneller worden gele-

zen. Een nieuwsbrief zonder foto’s cq afbeeldingen 

wordt daarom al snel saai gevonden. We zijn immers 

steeds meer gericht op beelden. Lastig is het om aan 

goed beeldmateriaal te komen. Er zijn op internet ge-

noeg beelden te vinden en verschillende OR’en ge-

bruiken de cartoons van Fokke & Sukke voor de 

nieuwsbrief, maar je moet betalen om de illustraties te 

mogen gebruiken. Het is een risico om dat niet te 

doen. De eigenaar kan een flink bedrag claimen voor 

het illegaal gebruik van de foto’s.

Naast cartoons trekken meestal ook cijfers de aan-

dacht. Soms publiceert een OR de uitslag van een en-

quête onder de achterban. Tussen de alinea’s door val-

len de cijfers en de grafieken op.  Hierdoor wil je 

sneller ook de achtergronden lezen.

6. Past het taalgebruik bij je doel-
groep?
Om je lezers vast te houden, moet je aantrekkelijk en 

lezersgericht formuleren. Als je zinnen te lang zijn en 

te veel ambtelijke en afstandelijke taal bevatten, haakt 

de lezer af. Maak je zinnen daarom niet te lang. Niet 

meer dan zo’n 15 woorden per zin. Zet wat bij elkaar 

hoort bij elkaar, en beperk de lijdende vorm. Maak ac-

tieve zinnen (‘De OR vergadert’ in plaats van ‘Er 

wordt vergaderd door de OR’). Let ook op vakjargon. 

Een artikel 25-procedure zegt de achterban niets.

7. Is de structuur helder?
De achterban heeft niet veel tijd. Een vuistregel is dat 

de lezer binnen 30 seconden de essentie van de 

nieuwsbrief en de berichten hebben gezien. Zet daar-

om de kern van jouw bericht voor aan in de tekst, dus 

in de kop, in de eerste alinea, en daar het liefst weer in 

de eerste of tweede zin. 

Daarna kun je gaan onderbouwen en uitwerken. Een 

bijkomend voordeel is: als de lezer de kern heeft gele-

zen, kan hij veel gerichter de rest van je tekst lezen, 

hij weet waar hij aan toe is. Dat geldt ook voor de 

volgorde van de berichten. De belangrijkste berichten 

staan bovenaan en niet ergens aan het einde. Dus niet 

beginnen met het afscheid van collega ondernemings-

raadsleden, maar met de wijziging van de roosters of 

de reorganisatie.

8. Is de nieuwsbrief herkenbaar?
Een manier om de lezer te bereiken, is gebruik te ma-

ken van de plaatsen in een nieuwsbrief of een artikel 

waar de lezer bijna zeker het eerste kijkt. Bijna geen 

enkele lezer leest een nieuwsbrief van linksboven naar 

rechtsonder helemaal door. De lezers van vandaag de 

dag zijn gewend te scannen en te kiezen. Ze moeten 

wel, want anders komen ze om in de informatie. Zo 

leest de achterban ook jouw nieuwsbrief. Selectief dus. 

Hoe zoekt de lezer dan? Hij heeft zo zijn zogenaamde 

voorkeursplaatsen. Dat zijn bijvoorbeeld de naam van 

de nieuwsbrief, koppen, de leadtekst die vet is gedrukt 

is, foto’s en afbeeldingen (tabellen, figuren), onder-

schriften bij een foto of figuur, kaders en vaste rubrie-

ken. Zorg dus dat daar de belangrijke dingen staan! 

Prikkel de lezer, zodat hij gaat lezen. Als de nieuws-

brief altijd dezelfde opbouw heeft dan wordt hij her-

kenbaar. De lezers weten wat ze kunnen verwachten 

en zoeken snel ‘hun’ informatie op.  

9. Heeft de nieuwsbrief voldoende 
frequentie?
De nieuwsbrief moet herkenbaar zijn. De frequentie 

van verschijnen draagt daar ook toe bij. Als een 

nieuwsbrief regelmatig verschijnt dan weten de lezers 

wat ze krijgen en zullen ze sneller de nieuwsbrief wil-

len lezen, tenminste als de inhoud interessant is… Een 

nieuwbrief moet minimaal 4 keer per jaar verschijnen, 

zodat de achterban weet dat de OR informatie rond-

stuurt.   

10. Wordt de nieuwsbrief vol-
doende gepromoot?
De promotie van de nieuwsbrief speelt ook een rol. Als 

je een vooraankondiging maakt wanneer de nieuws-

brief verschijnt dan zal de achterban sneller kijken als 

de nieuwsbrief in de bus valt. Vooral bij een digitale 

nieuwsbrief kun je precies zien hoe vaak hij is ge-

opend. Stuur een reminder als je merkt dat de nieuws-

brief niet wordt gelezen. Zorg er ook voor dat de 

nieuwsbrieven te vinden zijn op intranet. Je kunt daar 

later weer naar verwijzen. Hierdoor gaat de nieuws-

brief meer leven onder de achterban.
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