
Meedoen aan de rubriek “Bewoners aan het woord’’  
  
INTRODUCTIE 
Op de website Vogelwijk Energiezuinig hebben we een rubriek ‘’Bewoners aan het woord”. In deze rubriek vertellen 

bewoners kort over wat ze zoal in hun huis hebben gedaan om het energieverbruik naar beneden te brengen. Het is 

een leuke manier om ervaringen te delen en van elkaar te leren. De insteek is om steeds meer bewoners te betrekken 

bij de energietransitie in de wijk en aan het woord laten over hoe zij hierin staan. Het zijn dus vooral persoonlijke 

verhalen en geen technische verhandelingen. Wel kan eventueel (via een link) een document met technische 

achtergronddocumentatie worden toegevoegd.  

Je kunt ervoor kiezen zelf iets te schrijven, maar we kunnen ook een kort interview afnemen. De interviewer tekent 

het verhaal op en legt dit vóór publicatie uiteraard nog een keer aan je voor om de feiten te checken. Dit willen we 

graag van tevoren telefonisch even afstemmen. 

In de digitale Nieuwsbrief, die circa 1x per 2 maanden verschijnt, komt een korte samenvatting met een link naar deze 

rubriek. We hebben hiervoor gekozen, omdat onze nieuwsbrief meer is bedoeld voor actuele informatie en de 

website meer ruimte biedt voor de achtergronden. 

 
RICHTLIJNEN VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ 
De rubriek ’Bewoners aan het woord” heeft een vast format, zodat deze qua vorm herkenbaar is. Dat geldt voor de 

opmaak, voor het aantal woorden, de illustraties enz. Verder willen we één of twee vaste vragen voorleggen: “wat 

vind je van het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig” en als er een collectieve warmtevoorziening in de wijk 

komt (denk aan een warmtenet), “ben je dan in principe bereid hieraan mee te doen”?  

Voor het aanleveren van kopij voor de rubriek vragen wij de auteurs een paar richtlijnen in acht te nemen: 

tekst 

 lever je definitieve tekst aan in Word via een e-mail naar de redactie op energiezuinig@vogelwijk.nl. 

 het aantal woorden is circa 400. 

 maak zoveel mogelijk gebruik van de schrijftips die hieronder staan. 

beeldmateriaal 

 alle foto’s hebben een liggend formaat en minimaal 300x200 pixels (of hogere resolutie) en worden als JPEG 

aangeleverd. 

 we willen graag 1 foto van jezelf met op de achtergrond een beeld van de aanpassing(en), en verder nog een 

aantal detailfoto’s (minimaal 2), waar de redactie een selectie uit maakt. Je kunt er ook voor kiezen dat de 

redactie een paar foto’s komt maken. 

 je bent er zelf voor verantwoordelijk dat de foto’s die je inlevert vrij van publicatierechten zijn. De redactie kan 

hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

TIPS VOOR EEN GOEDE TEKST 
Je verhaal moet aansluiten bij de doelstellingen van Vogelwijk Energiezuinig: zuinig(er) met energie omgaan door 

energiebesparende (isolatie)maatregelen te nemen. Interessant voor de wijkbewoners is: waar word jij enthousiast 

van en wat zou je nooit meer doen? En, zijn er verder nog tips die je wilt delen?  

1. Schrijf voor een breed publiek. Beschouw het als een uitdaging om het ‘simpel’ doch degelijk te houden.  

2. Houd het toegankelijk voor de wijkbewoners; vermijd onnodig gebruik van jargon. Hoe eenvoudiger de tekst, hoe 

begrijpelijker en beter leesbaar. 

3. Vlot leesbare artikelen hebben de voorkeur boven (al te) droge of technische of te inhoudelijke verhandelingen. 

Vermijd een teveel aan droge feiten die niet bijdragen aan de essentie van het verhaal.  

4. Zorg voor een vlotte leesbaarheid en verdeel de tekst in paragrafen met prikkelende koppen, die uitnodigen tot 

verder lezen.  

5. Schrijf levendig en vermijd te lange zinnen. Knip een (te) lange zin op.  

 
GO OR NO GO 
De webredactie bepaalt of een bijdrage wordt geplaatst. Het leveren van een bijdrage garandeert dus niet dat het ook 

wordt geplaatst. De webredactie kan vragen het artikel aan te passen om het geschikt te maken voor publicatie 

volgens de richtlijnen. De redactie neemt in dat geval contact op met de auteur. 

Ook bepaalt de webredactie waar een artikel wordt ingekort of een redactieslag moet worden toegepast.  
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