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Vragen over spelling? 

Twijfels over grammatica? 

Wil je net dat tikkeltje meer, zodat je boodschap 

opvalt en bijblijft? 
 

Stuur dan je tekst naar de Woordenwerf 

voor een taalbeurt. 
 

Welke taalbeurt? Ontdek het aan de hand van dit 

gratis praktijkvoorbeeld. 
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Gratis voorbeeld 

van een inspectieverslag 

van de Woordenwerf 

 

Links zie je de originele tekst van een recente 

vacature die online werd aangeboden. 

Zie jij wat eraan schort en niet lekker loopt? 

Ontdek het allemaal in dit inspectieverslag.  

Zo weet je meteen ook wat de drie 

verschillende taalbeurten 

voor jouw teksten kunnen doen. 

En steek onderweg enkele taaltips op zak. 

Gratis, in the pocket! Da's mooi meegenomen. 

 

 Monstering van bemanning 

 Grootscheepse controle 

 Alle hens aan dek 
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Taalbeurt 1 – Monstering van bemanning 

(Basiscontrole: nazicht van spelling + grammatica)

 

Wat bracht deze basiscontrole 

aan het licht? 

Samenstellingen met 'freelance' als eerste lid 

schrijf je aan elkaar: 

freelanceredactiemedewerkers, 

freelanceredacteurs, freelanceopdrachten 

Spelfout: lay-out, lay-outer is de juiste 

spelling. 

Voor en achter een beletselteken ( … ) plaats 

je doorgaans een spatie. Een komma ervoor is 

overbodig. Je kunt het beletselteken in 

opsommingen ook vervangen door e.d. 

Samenstellingen met online als eerste lid 

worden aan elkaar geschreven: 

(online)redactie 

Welke kan hier alleen verwijzen naar een 'de'-

woord dat erna volgt. Vakgebied is echter een 

'het'-woord, en daar verwijs je naar met welk: 

… welke titel of afdeling of welk vakgebied … 
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Taalbeurt 2 – Grootscheepse controle 

(Uitgebreide controle: nazicht van spelling + grammatica + stijl)

 

Wat bracht 

deze uitgebreide controle 

nog meer aan het licht? 

Stijlbreuk: de andere drie titels zijn allemaal 

substantieven: Functiebeschrijving, Profiel, 

Contact. Vervang daarom Wij bieden door 

Opdrachten of Aanbod. 

Als of zodra? Als benadrukt het 

voorwaardelijke karakter. Bij zodra ligt de 

nadruk op de snelheid van de handeling. 

Opdrachten in lijn met je profiel is een 

leenvertaling uit het Engels (in line with). Kies 

eerder voor opdrachten overeenkomstig je 

profiel, - op maat van je profiel of - die bij je 

profiel passen.  

Je cv achterlaten wekt de indruk dat de 

redactie het niet zo nauw neemt met je cv en 

ander eigen materiaal. Bezorg ons je cv is 

directer en schept meteen een band. 

+ indien mogelijk? Dat kan vlotter! Kies 

bijvoorbeeld voor: en indien mogelijk, en liefst 

ook wat, en graag ook, en eventueel. 
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Taalbeurt 3 – Alle hens aan dek 

(Totale controle: nazicht van spelling + grammatica + stijl + inhoud)

 

Wat bracht deze totale controle 

nog meer aan het licht? 

 

…titel, afdeling of vakgebied. 

 

Verwijzen de woorden functie, job en titel in 

de tekst naar de categorieën functies en 

freelancejobs in het navigatiemenu?  

Als dat zo is, gebruik dan consistent overal 

dezelfde benaming. Anders verwar je de lezer 

en denkt hij dat het driemaal om iets anders 

gaat. 

Dekken deze woorden toch allemaal een 

andere lading? Verduidelijk ze dan, zodat de 

lezer weet wat ze hier inhouden en waar ze 

naar verwijzen. 

De laatste zin is overbodig omdat die 

informatie al eerder is vermeld onder de kop 

'Wij bieden'. 

Wat extra witruimte maakt deze tekst 

leesbaarder. 
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Freelance redactiemedewerkers 

Functiebeschrijving 

De redacties van De Standaard en Het Nieuwsblad kijken 

voortdurend uit naar freelancers (in hoofd- of bijberoep) voor de 

aanleg van een pool voor freelance redacteurs. 

Profiel 

• Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep 

• Je hebt journalistieke ervaring als redacteur, 

eindredacteur of layouter 

Wij bieden 

Wij nemen contact met je op als er freelance opdrachten zijn in lijn 

met je profiel.  

Contact 

Interesse om als freelancer mee te werken? Laat je cv + indien 

mogelijk eigen materiaal (teksten, grafisch werk…) achter op deze 

site en vermeld duidelijk wat je voor ons wil doen: (online) 

redactie, eindredactie, layout,… en naar welke titel, afdeling of 

vakgebied je interesse uitgaat. Wij nemen contact met je op als er 

passende freelance opdrachten zijn. 

 

 

 

Freelanceredactiemedewerkers 

Functiebeschrijving 

De redacties van De Standaard en Het Nieuwsblad kijken 

voortdurend uit naar freelancers (in hoofd- of bijberoep) voor de 

aanleg van een pool van freelanceredacteurs. 

Profiel 

• Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep 

• Je hebt journalistieke ervaring als redacteur, 

eindredacteur of lay-outer 

Aanbod 

Wij nemen contact met je op zodra wij freelanceopdrachten hebben 

die bij je profiel passen.  

Contact 

Wil je graag als freelancer met ons meewerken? 

Bezorg ons je cv en liefst ook wat eigen materiaal (teksten, grafisch 

werk …). Vermeld duidelijk wat je voor ons wil doen: 

(online)redactie, eindredactie, lay-out e.d. 

Geef ook aan naar welke functie of afdeling of welk vakgebied je 

interesse uitgaat. 

HERWERKTE 

VERSIE 

ORIGINELE 

VERSIE 


