
 

   

Tips voor actiegericht formuleren 

Jef Verheyen - Scribcomm        

 

 Fout: Er dient altijd een bord op de afsluiting bevestigd te worden waarop 
adresgegevens vermeld worden. 

 Juist: De hoofdaannemer bevestigt op de afsluiting altijd een bord met 
adresgegevens.  

 

 Fout: De hoofdaannemer bevestigt op de afsluiting altijd een bord met 
adresgegevens.  

 Juist: De hoofdaannemer bevestigt op de werfafsluiting of aan de voorgevel 
van het gebouw een bord met een noodnummer dat altijd te bereiken is.  

 

 Fout: Werd er passende signalisatie geplaatst bij de gedeeltelijke of gehele 
inname van de openbare weg? 

 Juist: (aankruisformulier)Voor de gehele of gedeeltelijke inname van de 
openbare weg plaatsten wij:  

 signalisatieborden 

 signalisatieverlichting 

 noodvoetpad 

 andere: ……………….. 

 

 Fout: Het gebruik van houten beschermkasten voor teller en zekeringskasten 
is strikt verboden.   

 Juist: Gebruik uitsluitend metalen beschermkasten die waterdicht en 
afsluitbaar zijn.  

 

 Fout: Elektrische leidingen liggen niet op de grond maar worden 
opgehangen.  

 Juist: Hang elektrische leidingen altijd op en leg ze dus niet op de grond.  

 

 Fout: Uitdrukkelijk wordt gesteld dat indien de aannemer stroom afneemt 
van en middels een akkoord met de buren de installatie van de buren 
daartoe moet gekeurd worden. 

 Juist: De installatie van de buren moet gekeurd zijn voordat de aannemer 
daarvan stroom mag afnemen.    

Schrijftip 1: 
gebruik de 
actieve vorm 

Schrijftip 2: 
formuleer 
concreet 

 

Schrijftip 3: 
formuleer 
positief 

Schrijftip 4: 
hanteer een 
verzorgde 
spreektaal  

 

 



 

   

 

 Fout: De bediener van het heftoestel, die zich bevindt op een veilige plaats 
waar hij voldoende zicht heeft op de te verplaatsen last, kan steeds het 
bewijs voorleggen dat hij de passende opleiding heeft gevolgd.  

 Juist: De bediener van het heftoestel kan steeds het brevet XXX voorleggen. 
Hij bevindt zich op een veilige plaats met voldoende zicht op de te 
verplaatsen last.  

 

 Fout: Randbescherming. 

 Juist: Scherm het werkvlak af met randafscherming.  

 

 Fout: Keuringsattesten 

 Juist: De keuringsattesten liggen ter inzage in de werfcabine.  
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Schrijftip 5: 
schrijf korte 
zinnen 

Schrijftip 6: 
gebruik 
werkwoorden  
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