






















1997, Jacob Nielsen









We kijken van 

links naar rechts









Zet 1 onderwerp op 1 pagina

Ook al wordt je pagina dan heel erg lang

Zorg wel dat belangrijkste info bovenaan 
staat

Beter scrollen, dan klikken
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Er zijn momenten die je nooit zal vergeten. Er zijn geuren, gevoelens en gezichten als herinnering. Jeugdwerk maakt 

een verschil in het leven van jonge mensen. En heeft impact op hun leven later. Dat zien en horen we elke dag. De 

Ambrassade stelde in alle hoeken en kanten van het jeugdwerk daarom de vraag: waarom werkt jeugdwerk eigenlijk? We 

zien en zeggen wel dat we jeugdwerk belangrijk vinden … maar weten we echt waarom #Jeugdwerkwerkt? Waarom 

jeugdwerk marcheert, effect heeft, rendeert?
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Jeugdwerkers zijn al superhelden. Samenwerking rond alle levensdomeinen van kinderen en 

jongeren mag niet betekenen dat jeugdwerkers overbelast worden met nieuwe en meer 

verwachtingen rond aanpassingen die fundamentele veranderingen betekenen aan de werking.
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HET IS NIET AAN TE RADEN OM VOLLEDIGE TEKST IN CAPS LOCK TE 

ZETTEN. HIERDOOR KUNNEN WE NIET VOLDOEN AAN HET 

WOORDBEELD. DIT VERTRAAGT DE LEESBAARHEID. HET LIJKT OOK 

ALSOF JE STAAT TE ROEPEN. EN DAT WILLEN WE NIET HE!

Het is niet aan te raden om volledige tekst in caps lock te zetten. 

Hierdoor kunnen we niet voldoen aan het woordbeeld. Dit vertraagt 

de leesbaarheid. Het lijkt ook alsof je staat te roepen. En dat willen 

we niet he!























































Krijg het Ambrasmagazine

Het is gratis





Website Jonge Helden
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https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/hoe-ga-ik-aan-de-slag-met-de-7-principes-van-het-wat-wat-label
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https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool


Handige tools



https://www.wizenote.com/






https://www.schrijfassistent.be/
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https://woordenlijst.org/
https://taaladvies.net/
https://onzetaal.nl/taaladvies/ouderwets-taalgebruik






Dé referentie voor alles wat webstrategie en usability is:

• Gebruikersonderzoek

• Informatiearchitectuur

• Usability

• Copywriting

Nummer 3 op wereldranglijst meest invloedrijke conversie-

optimalisatie-specialisten

Hun klanten geven hen 16 jaar topscores in de 

onafhankelijke klantentevredenheidsonderzoeken van Qfor. 

De laatste 9 jaar kregen ze een score van 100%






