
  
Schrappen. Schuiven. Herschrijven. 
Een ondernemingsplan moet natuurlijk ondernemingszin uitstralen! 
 
Woningcorporatie Omnia Wonen stelde ons deze vraag …  
‘Willen jullie ons ondernemingsplan ‘Waar het écht om gaat’ herschrijven? Inhoudelijk is het compleet en correct. Daar zijn we tevreden over. Maar nu moet 
het nog een ‘scherpe’ tekst worden. Een tekst waaruit écht onze ambitie blijkt. Een tekst die bondig is geschreven maar tegelijkertijd aantrekkelijk is om te 
lezen. Zodat onze stakeholders het met plezier lezen, snel kunnen lezen én er ook nog iets van opsteken.’ 
 
Het antwoord van Loo van Eck was … 
‘Ja, dat willen we! En ja, dat kunnen we!’ 
 
En zo geschiedde …  
Tamara Hoevers, tekstschrijver bij Loo van Eck: ‘Allereerst verplaatste ik mij in de stakeholders van Omnia Wonen: de lezers. Ik dook de inhoud in. Schrapte 
hier en daar. Schoof hier en daar. En herschreef de volledige tekst op zins-, alinea- en hoofdstukniveau. Spel- en grammaticafouten haalde ik er uiteraard 
ook uit.’ 
 
En? Was Omnia Wonen blij met het resultaat?  
Voorzitter van de OR van Omnia Wonen, Klaas Boogaard: ‘Het conceptondernemingsplan zoals wij het hebben ontvangen, is prettig leesbaar en geschikt 
voor een brede doelgroep. Het plan is concreet en bevat duidelijke smart-geformuleerde doelstellingen.’ 
 
Secretaris van de Stichting Huurdersvereniging Omnia Wonen, meneer H. Kost:  ‘Het is een duidelijk en goed leesbaar stuk.’  
 
Wilt u ook een abstract ingewikkeld verhaal veranderen in een aantrekkelijke begrijpelijke tekst? Of een veelzeggende tekening waarbij woorden 
overbodig worden? Studio LVE helpt u graag!  
 
 
 
  



 
Wat betekende dat concreet voor het ondernemingsplan?  
 
1.   Thematische koppen werden koppen die direct de belangrijkste boodschappen weergaven.  
       Zoals: ‘Huurders voelen zich thuis’, ‘Huurders mogen meeprofiteren van energiebesparende maatregelen’.  
       Wilde een lezer er meer van weten? Dan vond hij de toelichting in de alinea eronder.  
 
2.   Onderaan elk hoofdstuk kwam een kader waarin de ambities concreet werden gemaakt. 
       Zo kan Omnia Wonen aan het eind van de planperiode meten hoe het met de ambities staat.  
       Zoals: ‘In 2018 zijn we nog steeds een aantrekkelijke werkgever.’ 
 
3.    De inleiding werd begrijpelijker en aantrekkelijker door beeldspraak.  

De belangrijkste abstracte pijlers werden concreter en aantrekkelijker. We veranderden ze in bijvoorbeeld:  
‘Het huis dat we willen bouwen’, ‘De bouwmaterialen’, ‘Ons fundament’. 

 
 
 
TIP: beeldspraken lenen zich heel goed voor animaties. Bijvoorbeeld een ondernemingsplan in de vorm van een 
concrete heldere tekening. 


