
Richtlijnen schrijvers Alles Over Jongeren 
Allesoverjongeren.nl is een kennis community voor en door professionals. Daarom  
zijn we op zoek naar professionals die hun kennis willen delen over hun vakgebied.  
Je kan eenmalig een artikel schrijven, maar het mag natuurlijk ook vaker. Als  
schrijver heb je veel vrijheid maar we hanteren wel een aantal richtlijnen. 
 
 
De spelregels

# Overleg vooraf over welk onderwerp je wil schrijven en met welke insteek

# Artikelen zijn gericht op het delen van kennis en visie, niet op promotie

# Je schrijft vanuit je eigen naam, niet vanuit een organisatie

# Het onderwerp van je artikel moet een duidelijke relatie hebben met jongeren

# Artikelen schrijf je voor visie en kennisdeling met andere professionals 

# Het artikel is nergens anders geplaatst en geschreven voor allesoverjongeren.nl

# Kwaliteit gaat boven kwantiteit, maar we hanteren een minimum van 500 woorden

Tips & Tricks

# Gebruik niet alleen kennis, maar ook visie. Jouw mening maakt het interessant!

# Maak korte en duidelijk leesbare zinnen

# Gebruik correct Nederlands

# Kies een pakkende titel, maar maak wel duidelijk waar het artikel over gaat

# Uit de inleiding moet duidelijk worden of het artikel interessant is voor de lezer

# Schrijf overzichtelijk met alinea’s en tussenkopjes

# Zorg voor verwijzingen naar bronnen via hyperlinks

# Nodig uit tot interactie 

Heb je vragen of wil je even overleggen?  
Mail naar info@allesoverjongeren.nl 

Imke Donkers 0616084023
Nina Hoek van Dijke 0613399803 

Waar kan je over schrijven? 
 
Onderzoek | Samenvatting van een 
interessant onderzoeksrapport of 
verschillende onderzoeksrapporten, 
manier van onderzoeken, infographics, 
filmpjes, (radio) interviews

Trends | Wat is populair onder 
jongeren? Verschijnselen die jonger-
en op de lange termijn beïnvloeden, 
hypes waarbij een ontwikkeling maar 
heel kort heel populair is 

Media | Alles wat te maken heeft met 
media en jongeren: social media, 
apps, boeken, internet, televisie, etc

Marketing | Hoe kun je jongeren 
het best bereiken?, door een leuke 
campagne uit te lichten of tips&tricks 
te geven 

Onderwijs | Praktijkverhalen op 
school, tips & tricks, onderwijsver-
nieuwing, belangrijke ontwikkelingen 
binnen het onderwijs

Zorg | Alles wat te maken heeft met 
het welzijn van jongeren, zowel licha-
melijk als geestelijk, ervaringen met 
het werken met jongeren, jeugdzorg, 
gemeentes, ggz, etc

Cultuur | Alles wat te maken heeft 
met jongerencultuur: een cultuur die 
heerst binnen een groep jongeren met 
eigen normen en waarden die worden 
uitgedrukt in gedrag, taal, kleding, stijl, 
muziek, kunst, etc


