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Flitsworkshop 30 maart 

Samenhang in je tekst
Hoe zorg je voor een heldere rode draad? 
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De rode draad: je instrumenten

o Herhaling van kernwoorden (inhoudelijk)

o Signaalwoorden: woorden of zinnen die de relaties tussen tekstdelen uitdrukken
(dus, want, daardoor, echter, ten eerste, ten slotte, bijvoorbeeld, enz....)

o Verwijswoorden: die, deze, dit, dat, zo’n (eventueel met znw)
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Een analyse van brede welvaart zet de verschillende beleidsgevolgen nadrukkelijk naast 

elkaar om dilemma’s beter zichtbaar te maken. Zo’n analyse telt dus niet de effecten op tot 

één netto geldbedrag (een “maatschappelijk saldo”). Het doel is namelijk om de dilemma’s

in het streven naar verschillende bredewelvaartsdoelen expliciet te maken. Aan de ene 

kant kan de keuze voor een bepaald doel ten koste van een ander doel gaan. Dit kan het 

geval zijn bij een afruil tussen grondgebruik voor economisch kapitaal zoals huizen en 

infrastructuur en grondgebruik voor natuur. Aan de andere kant kunnen 

bredewelvaartsdoelen elkaar ook juist versterken. Investeringen in groen kunnen 

bijvoorbeeld positieve effecten hebben op de leefomgeving, gezondheid en sociale 

participatie. Omdat de verschillende effecten naast elkaar worden getoond en niet 

opgeteld, is het in geld uitdrukken van de verschillende effecten geen vereiste. 
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Coherentie: inhoudelijke samenhang
(dieptestructuur)

De onmiddellijke effecten van alcohol zijn al lange tijd duidelijk. Wetenschap is een 

dynamisch systeem waarbij verschillende partijen betrokken zijn. 

De onmiddellijke effecten van alcohol zijn al lange tijd duidelijk. De effecten op de 

langere termijn zijn nog niet allemaal in kaart gebracht en kunnen sterk variëren, 

afhankelijk van sekse, leeftijd en consumptie. 
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Cohesie: tekstuele samenhang 
(oppervlaktestructuur)

De onmiddellijke effecten van alcohol zijn al lange tijd duidelijk. De 

effecten op de langere termijn daarentegen zijn nog niet allemaal in 

kaart gebracht en kunnen sterk variëren, afhankelijk van sekse, leeftijd 

en consumptie.
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Wat lees je?

Jan is ziek. Hij komt niet. 

Jan is ziek, dus hij komt niet. 

Jan is ziek, want hij komt niet. 

Jan is ziek, maar hij komt niet. 
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Zonder signalen

We verwachten positieve effecten van deze 

maatregelen. Ze zijn op tijd ingezet bij alle doelgroepen 

en ze zijn gebaseerd op de resultaten van grootschalige 

experimenten. De uitkomsten worden regelmatig 

tussentijds geëvalueerd, waarna bijsturing mogelijk is. 
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We verwachten positieve effecten van deze maatregelen omdat ze op tijd zijn ingezet bij alle doelgroepen. De 

maatregelen zijn verder gebaseerd op de resultaten van grootschalige experimenten. Ook worden de uitkomsten 

regelmatig tussentijds geëvalueerd, waarna bijsturing mogelijk is. 

We verwachten positieve effecten van deze maatregelen. Ze zijn, allereerst, op tijd ingezet bij alle doelgroepen. 

Bovendien zijn ze gebaseerd op de resultaten van grootschalige experimenten. Ten slotte worden de uitkomsten 

regelmatig tussentijds geëvalueerd, waarna bijsturing mogelijk is. 

We verwachten positieve effecten van deze maatregelen. Niet alleen zijn ze op tijd ingezet bij alle doelgroepen, 

de uitkomsten worden ook regelmatig tussentijds geëvalueerd, waarna bijsturing mogelijk is. Bovendien zijn ze 

gebaseerd op de resultaten van grootschalige experimenten. 

Om verschillende redenen verwachten we positieve effecten van deze maatregelen. De belangrijkste is dat ze 

gebaseerd zijn op resultaten van grootschalige experimenten. Verder zijn de maatregelen op tijd ingezet bij alle 

doelgroepen en de uitkomsten worden regelmatig tussentijds geëvalueerd. Dit laatste maakt tijdige bijsturing 

mogelijk.
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WAT WEL, WAT NIET

WEL:
- Verwijswoorden vervangen door verwijzende zelfstandig naamwoorden
- Brugzinnen schrijven

PAS OP MET
- Zinnen met enkel verwijswoord beginnen

NIET
- Ver terug verwijzen zonder te herhalen
- Kernwoorden variëren
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WAT WEL: Verwijswoorden zo nodig vervangen 
door verwijzende znw’en

In 2013 was de reële consumptie van Nederlandse huishoudens 7 
procent lager dan voor de grote recessie (figuur 1). Vaak wordt dit in 
verband gebracht met de forse daling van de huizenprijzen.

In 2013 was de reële consumptie van Nederlandse huishoudens 7 
procent lager dan voor de grote recessie (figuur 1). Vaak wordt deze 
daling van de consumptie in verband gebracht met de forse daling van 
de huizenprijzen.
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WAT WEL: Verwijswoorden zo nodig vervangen 
door verwijzende znw’en

In het kielzog van de stoomlocomotief rolde de wereld rond 1800 de moderne tijd 
in. De trein speelde een sleutelrol in het industrialisatieproces dat tot onze 
huidige hoge levensstandaard heeft geleid. Hieraan ging een kleinere doorbraak 
vooraf: een standaardmaat voor de spoorwijdte van rails, waardoor het spoor van 
verschillende beheerders op elkaar aansloot. 

In het kielzog van de stoomlocomotief rolde de wereld rond 1800 de moderne tijd 
in. De trein speelde een sleutelrol in het industrialisatieproces dat tot onze 
huidige hoge levensstandaard heeft geleid. Aan dit grote succes ging een kleinere 
doorbraak vooraf: een standaardmaat voor de spoorwijdte van rails, waardoor 
het spoor van verschillende beheerders op elkaar aansloot. 
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WAT WEL:  Brugzinnen schrijven

…………………….  De vraag is dus of het Qwertytoetsenbord en het bijbehorende 
tienvingersysteem ook het meeste efficiënt is voor de computer. Er is wel eens 
gesuggereerd dat dat niet zo is. Maar overstappen is lastig, omdat een nieuwe 
technologie de voordelen van een groot gebruikersnetwerk (nog) mist. Een 
oplossing is om collectief met alle gebruikers tegelijk de stap te zetten, maar dat 
vergt een haast onmogelijke coördinatie. 

Bovendien is dit kostbaar, omdat alle ondersteunende en complementaire 
producten ook veranderd en vervangen moeten worden. Dat bleek kort geleden 
nog maar eens toen Frankrijk ‘per ongeluk’ overstapte op een nieuwe 
treintechnologie. In 2014 nam de Franse spoorwegmaatschappij SNCF 2.000 
bestelde nieuwe treinen in ontvangst. Al snel werd duidelijk dat die treinen te 
breed waren voor veel treinstations in het land.
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WAT WEL:  Brugzinnen schrijven: ondersteunt 
nieuwe piramidestructuur

…………………….  De vraag is dus of het Qwertytoetsenbord en het bijbehorende 
tienvingersysteem ook het meeste efficiënt is voor de computer. Er is wel eens 
gesuggereerd dat dat niet zo is. Maar overstappen is lastig, omdat een nieuwe 
technologie de voordelen van een groot gebruikersnetwerk (nog) mist. Een oplossing is 
om collectief met alle gebruikers tegelijk de stap te zetten, maar dat vergt een haast 
onmogelijke coördinatie. 

Het loslaten van een bestaande technologie met een groot gebruikersnetwerk geeft 
niet alleen een coördinatieprobleem, maar is ook kostbaar. Dat komt omdat alle 
ondersteunende en complementaire producten ook veranderd en vervangen moeten 
worden. Dat bleek kort geleden nog maar eens toen Frankrijk ‘per ongeluk’ overstapte 
op een nieuwe treintechnologie. In 2014 nam de Franse spoorwegmaatschappij SNCF 
2.000 bestelde nieuwe treinen in ontvangst. Al snel werd duidelijk dat die treinen te 
breed waren voor veel treinstations in het land.
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PAS OP: Zinnen met enkel verwijswoord (dit) 
beginnen

(Persbericht)

Door huishoudens met hoge hypotheekschulden zijn de totale uitgaven van 
huishoudens tijdens de recessie met 6% verminderd. Dit geldt in het 
bijzonder voor huishoudens waarvan het huis ‘onder water’ stond. Dit komt 
waarschijnlijk doordat deze huishoudens onzekerder zijn over hun toekomst 
en daardoor minder uitgeven. Dit blijkt uit de zojuist verschenen publicaties 
'Disentangling the effect of household debt on consumption' en 'Do house 
prices matter for household consumption?' van het Centraal Planbureau 
(CPB).
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PAS OP: Zinnen met enkel verwijswoord (dit) 
beginnen

Door huishoudens met hoge hypotheekschulden zijn de totale uitgaven 
tijdens de recessie met 6% verminderd. Vooral huishoudens waarvan 
het huis ‘onder water’ stond, gaven minder uit. Waarschijnlijk zijn deze 
huishoudens onzekerder over hun toekomst. Dit blijkt uit de zojuist 
verschenen publicaties 'Disentangling the effect of household debt on 
consumption' en 'Do house prices matter for household consumption?' 
van het Centraal Planbureau (CPB).
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WAT NIET: Kernwoorden variëren

Artikelen met korte titels worden vaker geciteerd dan die met langere 
koppen. Deze bevinding komt uit een analyse van 140.000 
wetenschappelijke publicaties van tussen 2007 en 2013.

Wetenschappelijke publicaties met een korte titel worden vaker 
geciteerd dan die met een langere. Deze bevinding komt uit een 
analyse van 140.000 publicaties van tussen 2007 en 2013.
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WAT NIET: Ver terug verwijzen zonder te herhalen

Wij vinden voor Nederland dat de meeste sectoren geen stijgende markups laten 
zien in de periode 2006-2015 op basis van NFO data. Het gewogen gemiddelde 
van de markups in Nederland kent hierdoor een nagenoeg vlakke ontwikkeling. 
Voor beursgenoteerde multinationals met geconsolideerde balansen vinden wij, 
als we voor uitschieters corrigeren, licht stijgende markups na 2012, op basis van 
WorldScope data. 

Samen met het feit dat er in Europa minder superstar firms zijn, lijkt dit er op te 
wijzen dat de ontwikkeling van toenemende marktmacht van een klein aantal 
bedrijven, die in de VS gaande is, niet voor Nederland geldt. De verklaring die in 
de internationale literatuur wordt gegeven voor vertraagde productiviteitsgroei, 
namelijk stijgende markups die wijzen op toegenomen marktmacht van een klein 
aantal superstar firms en daardoor afnemende competitie, geldt dus niet voor 
Nederland. 
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Wij vinden voor Nederland dat de meeste sectoren geen stijgende markups laten 
zien in de periode 2006-2015 op basis van NFO data. Het gewogen gemiddelde 
van de markups in Nederland kent hierdoor een nagenoeg vlakke ontwikkeling. 
Voor beursgenoteerde multinationals met geconsolideerde balansen vinden wij, 
als we voor uitschieters corrigeren, licht stijgende markups na 2012, op basis van 
WorldScope data. 

Samen met het feit dat er in Europa minder superstar firms zijn, lijkt deze trend / 
ontwikkeling er op te wijzen dat de ontwikkeling van toenemende marktmacht 
van een klein aantal bedrijven, die in de VS gaande is, niet voor Nederland geldt. 
De verklaring die in de internationale literatuur wordt gegeven voor vertraagde 
productiviteitsgroei, namelijk stijgende markups die wijzen op toegenomen 
marktmacht van een klein aantal superstar firms en daardoor afnemende 
competitie, geldt dus niet voor Nederland. 
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