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Direct naar:

● Kennisdocument

● Praktijkvraag

● Voorbeelddocument

● Checklist

● Praktijkvoorbeeld

● Interview

● Nieuwsbericht

● Samenvatting jurisprudentie

● Listicle
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Content Playbook
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InformatiebehoefteInhoudelijke PijlersDoelgroep

Formats (kennisdocument, checklist, nieuwsbericht etc.)
specificaties + CMS-instructie



Algemene instructie - schrijfstijl
Opmaak:

● Duidelijke paginatitels

● Tussenkoppen met relevante trefwoorden die horen bij het onderwerp (‘Randvoorwaarden ziek 
uit dienst’ in plaats van ‘Randvoorwaarden’). 

● Opsommingen in bullets

Inhoud:

● Geen u, maar je.

● Schrijf actief, vermijd de lijdende vorm.

● Kort en bondig. Niet alleen teksten, maar ook zinnen. Less is more.

● Chunking: beperk iedere alinea tot een punt dat je wilt maken, een deelonderwerp of een idee. 
Start ook de alinea met een topische zin.

● Vraag je steeds af: heeft de doelgroep deze informatie nodig om het werk goed te kunnen doen.

● Denk altijd na over relevante doorverwijzing naar andere content in XpertHR. 
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Algemene instructie - CMS
● Zet een artikel voor publicatie ALTIJD door aan een contentmanager ter dubbelcheck.

● Gebruik bij een tussenkop Kop1.

● Opsomming: gebruik alleen cijfers bij opeenvolgende stappen, anders bullets gebruiken.

● Datum in cms: pas dit alleen aan bij inhoudelijke wijziging document. Let op bij wijzigen van 
hoofdstukken in kennisdocument of praktijkvragen: wijzigen < 2 onderdelen, dan pas je op dat 
onderdeel de datum aan. Wijzigen er meer dan 2 onderdelen, dan pas je de datum op het bovenste 
niveau aan.

 Gebruik het citaatblok uitsluitend bij een daadwerkelijke quote, houdt het kort en bondig.

 Bij een voorbeeld: Geef dit uitsluitend aan met een aparte, vette kop (dus GEEN stijlelement invoegen)

 Bij een Tip of Let op gebruik je stijlelement in CMS (geen quote).
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Links maken in artikelen
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● Maak altijd één of meerdere verwijzingen naar documenten of tools elders in XpertHR, let er wel 
op dat het de lezer helpt en probeer zo specifiek mogelijk te linken.

● Dat doe je door één of enkele woorden in de tekst te linken. Maak geen aparte 'Lees meer' of 
'Meer informatie over' in alinea's.

● Bij een link in de kennisbank, opent de link in hetzelfde venster. Bij extern linken, link openen 
in een nieuw venster.
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Contenttypes



Kennisdocument
● Duidelijke titel met trefwoorden over inhoud
● Samenvatting (max. 400 woorden) met max. 6 bullits met 

omschrijving hoofdpunten van het kennisdocument.
● Maximaal 7 hoofdstukken. Tussenkoppen van hoofdstukken 

moeten op basis van thema document en zo de vindbaarheid 
ondersteunen: dus niet proeftijd maar proeftijd bij 
arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd.

● Verwijs intern door naar relevante content in XpertHR.

● Richtlijn maximaal aantal woorden kennisdocument is 
3000. Heb je meer woorden nodig? Dubbelcheck: hoort echt 
alle informatie bij elkaar in één document of zijn het 
meerdere documenten.
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Vergelijk dit document met een stuk uit 
een handboek: een overkoepelend artikel 
over één afgebakend onderwerp. Kies een 
invalshoek en bedenk steeds: wat wil de 
lezer over dit onderwerp weten? Help de
lezer snel verder.

 Goed voorbeeld in XpertHR: 
https://app.xperthr.nl/doc/20000763/



Kennisdocument – CMS instructie
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MAXIMAAL TWEE
NIVEAUS 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste 
workflow (titel)

•Titel met trefwoorden die richting geeft aan de inhoud.
•Start inhoudsopgave: JA
•Tag max 2 relevante onderwerpen

•Naam auteur in CMS
•Update datum
•Samenvatting van max. 400 woorden in het witte vak; gebruik het blauwe 
vak niet. Eerste zin geeft doel van het document weer. Daarna een 
omschrijving van de hoofdpunten uit het document in max. 6 bullets van 
enkele regels (let op: dit is geen opsomming van de hoofdstukkken va het 
document).

Hoofdstukken

-Deze vormen de 
Inhoudsopgave
-Max. 7 
hoofdstukken

•Titel van het hoofdstuk waarin je met een aantal kernwoorden de 
inhoud van het hoofdstuk duidt
•Start inhoudsopgave: NEE

•Update datum
•Gebruik het witte vak
•Zorg voor duidelijke en logische opbouw van het hoofdstuk:

•Begin het hoofdstuk NIET met een kop
•De eerste zin zet uiteen wat er in hoofdstuk besproken wordt
•Gebruik in je hoofdstuk zo nodig duidelijke, korte tussenkoppen om de tekst 
scanbaar te maken (KOP 1).
•Gebruik in een kort hoofdstuk geen kopjes.



Praktijkvragen

● Per onderwerp hebben we maximaal 10 vragen. 

● Titel: de vraag zelf in max. 10 woorden, eindigt altijd 
met een vraagteken. Heb je meer woorden nodig voor 
een vraag, maak dan een ingekorte versie van de vraag 
van max 10 woorden en beschrijf de vraag of situatie in 
de eerste alinea van het antwoord uitgebreider.

● Vervolg met het antwoord op de vraag, kort en bondig 
in max 50 woorden. Geef zo nodig aanvullende uitleg, 
houd het bij maximaal 2 alinea’s.

● Link zo nodig naar een kennisdocument voor meer 
achtergrondinformatie.
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Praktijkvragen zijn veelgestelde vragen over een 
onderwerp gebundeld bij elkaar. Per 
praktijkvraag staat er een kort en duidelijk 
antwoord. 

 Goed voorbeeld in XpertHR: 
https://app.xperthr.nl/doc/20000763/



Praktijkvragen – CMS instructie
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MAXIMAAL TWEE
NIVEAUS 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste 
workflow (titel)

•Titel = onderwerp (bijv. Aansprakelijkheid)
•Start inhoudsopgave: JA

•Geen naam auteur in CMS – ALLEEN IN PLANNING
•Update datum

Subhoofdstukken

-Dit zijn de 
individuele 
praktijkvragen, 
maximaal 10.
-Kunnen 
teruggevonden 
worden in
zoekresultaten

•Titel = praktijkvraag (bijv. Wat is de zorgplicht van de werkgever?)
•Maak de vraag zo kort en duidelijk mogelijk - gebruik trefwoorden
•Start inhoudsopgave: JA
•Tag max 2 relevante onderwerpen

•Update datum
•Gebruik het witte tekstvak, niet de samenvatting
•Beantwoord de praktijkvraag direct in de eerste zin.
•Wijd eventueel uit als het nodig is maar hou het in de regel kort, bondig 
en duidelijk.

-Gebruik bullets voor opsommingen
-Gebruik geen kopjes



Voorbeelddocument
• Titel geeft in maximaal 5 kernwoorden de inhoud 

• Start met Wanneer gebruik je dit document? Geef 
vervolgens kort en bondig uitleg wanneer je dit 
document gebruikt. Context bieden over het 
onderwerp mag, maar nooit meer dan twee alinea’s.

• Vervolg met Let op voor waarschuwingen, andere 
zaken waarop de gebruiker alert moet zijn? Zet dat 
allemaal in bullets.

• Sluit af met de download. Upload het document in de 
bestandenbank (of pas het bestaande document aan) 
en geef het de volgende naam mee: 
Voorbeelddocument – XXX vul hier de titel in
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Template (invulbaar) voor gebruik in eigen 
organisatie, het is een Word-document dat is te 
downloaden in XpertHR. Bij de 
voorbeelddocumenten hoort een instructie hoe 
het document te gebruiken.

 Goed voorbeeld in XpertHR 
https://app.xperthr.nl/doc/414609/



Voorbeelddocument – CMS instructie
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ALLE CONTENT OP
ÉÉN NIVEAU 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste
workflow (titel)

 Titel = in max. 5 kernwoorden de inhoud van het voorbeelddocument
 Start inhoudsopgave: JA
 Tag max 2 relevante onderwerpen

 Geen naam auteur in CMS – ALLEEN IN PLANNING
 Update datum
 Laat het blauwe vak leeg
 Tekstvak:

Wanneer gebruik je dit document? (KOP 1)
Gebruik dit document <tekst aanvullen met korte en bondige uitleg in max 2 
alinea’s>. Maak zo nodig een verwijzing naar een kennisdocument over het 
onderwerp.

Let op (KOP 1)
Waarschuwingen, andere zaken waarop de gebruiker alert moet zijn? Zet 
dat allemaal in bullets.

 Upload het voorbeelddocument in de Bestandendatabank, geef het de 
volgende naam mee: 
Voorbeelddocument – Titel van het document

 Voeg het toe aan het document via

 Bij Engelse vertaling komt automatisch een melding dat Nederlandse 
wetgeving van toepassing is.



Checklist
• Titel bevat trefwoorden en zet je in de volgende 

vorm: 'Zo doe je …' , 'Let hierop bij …', 'Denk hieraan 
als …'

• Gebruik dit stappenplan/checklist wanneer XXX 
onderwerp / situatie XXX

• Gebruik altijd bullets bij de checklist, cijfers bij het 
stappenplan. Daarna maximaal 1 alinea toelichting.
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Een checklist of stappenplan is een 
hulpmiddel om te checken of overal aan is 
gedacht of om te controleren of alle stappen 
zijn doorlopen. Bedenk steeds: wat moet de 
lezer doen om dit proces of deze activiteit 
goed uit te voeren?

 Goed voorbeeld in XpertHR:
https://app.xperthr.nl/doc/414609/



Checklist – CMS instructie
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ALLE CONTENT OP
ÉÉN NIVEAU 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste workflow  Titel = formuleer actief. Bijvoorbeeld: ‘Zo doe je …’, ‘Zo vraag je XX 
aan’, ‘Let op deze zaken bij XX’, ‘Denk hieraan bij XX’.

 Start inhoudsopgave: JA
 Tag max 2 relevante onderwerpen

 Geen naam auteur in CMS
 Update datum bij inhoudelijke aanpassing

Tekstvak:
 Start met een actieve intro: Gebruik dit stappenplan/checklist wanneer XXX 

onderwerp / situatie XXX
 Maak zo nodig een verwijzing naar een kennisdocument over het 

onderwerp.

Bij een checklist:
 Plaats de checklist in duidelijke bullets (geen witregel ertussen).
 Als de checklist onderverdeeld is, zorg dan voor duidelijke kopjes Kop1 (let 

op: wel altijd gebruik maken van bullets)
 Per bullet geef je (zo nodig) in max 1 alinea een toelichting die kort en 

bondig is omschreven.

Bij een stappenplan:
 Als er veel verschillende stappen zijn, som deze dan op in de inleiding voor 

meer duidelijkheid. Daaronder de verschillende stappen kort en bondig
uitgewerkt

 Stap 1, Stap 2 etc. (KOP 1) op aparte regel met in kernwoorden de 
instructie van deze stap

 Per stap geef je (zo nodig) in max 1 alinea een toelichting die kort en 
bondig is omschreven.



Praktijkvoorbeeld
• Per praktijkvoorbeeld één inhoudelijk 

thema centraal.

• Titel is altijd een quote uit het artikel met 
daarbij ook de bedrijfsnaam.

• Vervolg wordt beschreven als een interview 
of achtergrondartikel.
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Best practises gaan over (mensen bij) bedrijven die 
voorlopen in de ontwikkelingen in het vak. Of (mensen 
bij) bedrijven die juist buiten de lijntjes kleuren en 
experimenteren op het gebied van HR. Meer gericht op 
inspiratie bieden, met nadruk op strategische kant van 
het vak



Interview
• Gekozen thematiek is redelijk actueel, speelt in op 

vragen en antwoorden in lopende ontwikkelingen in 
het vak.

17

Expertinterviews zijn bedoeld om de 
lezersbehoefte: beantwoord mijn vragen en 
leer me iets nieuws te vervullen. Dan is de 
gekozen invalshoek dat een expert z’n 
kennis en ervaring deelt.



Praktijkvoorbeeld + Interview – CMS instructie
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ALLE CONTENT OP
ÉÉN NIVEAU 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste workflow  Titel = formuleer actief. Bijvoorbeeld: ‘Zo doe je …’, ‘Zo vraag je XX 
aan’, ‘Let op deze zaken bij XX’, ‘Denk hieraan bij XX’.

 Start inhoudsopgave: JA
 Tag max 2 relevante onderwerpen

 Geen naam auteur in CMS
 Update datum bij inhoudelijke aanpassing

Tekstvak:
 Start met een actieve intro: Gebruik dit stappenplan/checklist wanneer XXX 

onderwerp / situatie XXX
 Maak zo nodig een verwijzing naar een kennisdocument over het 

onderwerp.

Bij een checklist:
 Plaats de checklist in duidelijke bullets (geen witregel ertussen).
 Als de checklist onderverdeeld is, zorg dan voor duidelijke kopjes Kop1 (let 

op: wel altijd gebruik maken van bullets)
 Per bullet geef je (zo nodig) in max 1 alinea een toelichting die kort en 

bondig is omschreven.

Bij een stappenplan:
 Als er veel verschillende stappen zijn, som deze dan op in de inleiding voor 

meer duidelijkheid. Daaronder de verschillende stappen kort en bondig
uitgewerkt

 Stap 1, Stap 2 etc. (KOP 1) op aparte regel met in kernwoorden de 
instructie van deze stap

 Per stap geef je (zo nodig) in max 1 alinea een toelichting die kort en 
bondig is omschreven.



Nieuwsbericht
• Het nieuwsbericht beantwoordt de vragen wie, wat, 

waar, wanneer, waarom en hoe. 

• Titel: feitelijk en aantrekkelijk
• Schrijf oprolbaar: begin met de belangrijkste informatie
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Nieuwsberichten in XpertHR houden 
gebruikers op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen. Belangrijk nieuws 
voor HR-professionals geeft antwoord 
op de vragen wie, wat, waar, wanneer, 
waarom en hoe. 

Nieuwsberichten zijn er in 3 soorten:
1. Nieuws over het vak.
2. Aankondiging eigen webinars, 

onderzoek etc.
3. Update van een belangrijk

document in rlatie tot actueel 
thema.



Nieuwsbericht – CMS instructie
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ALLE CONTENT OP
ÉÉN NIVEAU 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste 
workflow 
(titel)

 Titel = feitelijk en aantrekkelijk, verleid de lezer tot klikken. 
Gebruik bij voorkeur geen lidwoorden, bezittelijke 
voornaamwoorden en werkwoorden als zijn/worden.

 Start inhoudsopgave: JA
 Tag max 2 relevante onderwerpen

 Naam auteur 
 Update datum 

Samenvatting (blauwe vak): 
 Intro: korte, teasende tekst in één regel over het nieuwsbericht.

Zorg voor een balans (één-tweetje) met de kop.
 Intro is vetgedrukt. Maximaal 230 tekens, zodat de intro die op de 

homepage verschijnt over max 4 regels loopt.

Tekst (witte vak):
 Afbeelding 1080x490
 Inleiding + vervolg van het nieuwsbericht
 Gebruik tussenkoppen (KOP1) met meerdere woorden om alinea's 

te duiden
 Sluit af met eventueel bronvermelding voor zowel tekst als foto: 

Fotobron: ...
 Maak zo nodig verwijzingen naar content of tools elders in XpertHR.



Samenvatting jurisprudentie

• Titel + Intro

• Schrijf oprolbaar: begin met de belangrijkste informatie
• Vaste opbouw artikel: in deze rechtszaak / in de 

praktijk / over de zaak

• Afsluiten met bronvermelding en verwijzing naar de 
zaak Rechtspraak.nl. 

• Moet er andere content geüpdatet worden nav de 
uitspraak? Mail de redactie.

• Zijn er meerdere samenvattingen jurisprudentie over 
dit thema? Mogelijk meer duiding nodig in XpertHR, 
mail de redactie.
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In de samenvatting jurisprudentie leest de 
gebruiker hoe regels in de praktijk door de 
rechter worden uitgelegd, wat wel of niet ‘mag’ 
of ‘kan’.

De samenvatting leest als een nieuwsbericht.



Samenvatting jurisprudentie – CMS instructie
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ALLE CONTENT 
OP
ÉÉN NIVEAU 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste 
workflow 
(titel)

 Titel = feitelijk en aantrekkelijk, verleid de lezer tot klikken. 
Gebruik bij voorkeur geen lidwoorden, bezittelijke 
voornaamwoorden en werkwoorden als zijn/worden.

 Start inhoudsopgave: JA
 Tag max 2 relevante onderwerpen

 Naam auteur 
 Update datum 

Samenvatting (blauwe vak): 
 Intro: korte, teasende tekst in één regel over het 

nieuwsbericht. Zorg voor een balans (één-tweetje) met de kop.
 Intro is vetgedrukt. Maximaal 230 tekens, zodat de intro die op 

de homepage verschijnt over max 4 regels loopt.

Tekst (witte vak):
 Afbeelding 1080x490
 Inleiding + vervolg van het nieuwsbericht
 Gebruik tussenkoppen (KOP1) met meerdere woorden om 

alinea's te duiden
 Sluit af met eventueel bronvermelding voor zowel tekst als 

foto: Fotobron: ...
 Maak zo nodig verwijzingen naar content of tools elders in 

XpertHR.



Listicle
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De listicle is een lijst of een opsomming 
rondom een thema van verschillende 
contentsoorten. Staat in het CMS in het 
contenttype Nieuws & Actualiteit. Doel 
van de listicle is om te verwijzen naar 
andere content binnen XpertHR. 



Listicle – CMS instructie
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ALLE CONTENT OP
ÉÉN NIVEAU 

Inhoudsopgave-onderdeel Bewerk tekst en relaties

Bovenste 
workflow 
(titel)

 Titel = inoudelijk en aantrekkelijk. En met een getal, dus X 
dingen over... X tips voor... 

 Start inhoudsopgave: JA
 Tag max 2 relevante onderwerpen

 Naam auteur in CMS – listicle hoeft niet in planning
 Update datum 

Samenvatting (blauwe vak): 
 Intro: korte, teasende tekst in één regel.
 Intro is vetgedrukt.

Tekst (witte vak):
 Afbeelding 1080x490
 Tussenkoppen (KOP1) met een cijfer ervoor 
 Maak zo nodig verwijzingen naar content of tools elders in XpertHR.
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Content Governance



Content herzien
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Om content up-to-date en relevant te houden gaan we alle content structureel herzien. Deze 
herziening zal op twee verschillende manieren tot stand komen:

1. Revisie op basis van updates

2. Periodiek onderhoud



1. Revisie op basis van updates
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Revisie op basis van (nieuwe) wetgeving of benodigde wijzigingen gaan we alle documenten 
aanpassen op basis van de inhoud. Denk hierbij aan artikelen over het minimumloon waarvan we 
weten dat de regering ieder jaar andere cijfers hiervoor aanhoudt. Artikelen die revisie nodig hebben 
zijn afhankelijk van:

● Wetswijzigingen en belangrijke kabinetsplannen (Prinsjesdag)

● Inhoud van artikelen is tijdsgebonden (1.5 meter vanwege corona)

● Naamswijzigingen (Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie)

Updates komen onder andere vanuit:

● Contentmanagers

● Auteurs - Rob Duijn, Susan Schaeffer en Edith van Schie (wetgevingskalender)



2. Revisie op basis van periodiek onderhoud
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Bij revisie op basis van periodiek onderhoud zijn de documenten niet afhankelijk van wetswijzigingen 
of data. Artikelen die afhankelijk zijn van periodiek onderhoud zijn:

● Minder tijdsgebonden. Let op! Dat betekent niet dat deze artikelen geen inhoudelijke revisie nodig 
hebben. Maar de inhoud van deze artikelen is voor een langere periode interessant omdat dit niet 
gebonden is aan naamswijzigingen en wetswijzigingen.

● Deze artikelen richten zich veel meer op HR-strategieën, trends en ontwikkelingen en/of beleid dat 
weinig verandert door de jaren heen.

Start vanuit:

● Meest gelezen artikelen

● Slecht gelezen artikelen

● Artikelen die een wijziging nodig hebben



IS CONTENT NOG RELEVANT?

2. REDACTIONELE CHECK -
IS HET GOED EN TOEGANKELIJK 

GESCHREVEN?

1. SCAN 
CONTENTMANAGER/REDACTIE: 

INHOUDELIJKE CHECK
TWIJFEL JE OVER DE INHOUD VAN EEN 

ARTIKEL? 

NIETS DOEN
WEL AANPASSEN IN PLANNING (inhoudelijke 

en redactionele planning)

JA NEE

REDACTIONELE CHECK (CONTENTMANAGER)
 Tekst voldoet aan kenmerken contenttype uit content playbook.
 Tekst bevat geen spelfouten.
 Tekst is actief geschreven, lezer wordt aangesproken met je en niet met u.
 Tekst bevat geen lange, onbegrijpelijke zinnen (b1-niveau).
 Tekst is SEO-proof (synoniemen, duidelijk themawoorden in kop en 

tussenkoppen)
 Tekst is niet vol met juridische termen + verwijzingen naar wetteksten.
 Tekst is tijdsneutraal, geen onnodige verwijzingen naar jaartallen / historie.
 Tekst en afzonderlijke alinea’s starten niet met verwijzing naar artikel of wet.
 Tekst is in CMS gelinkt aan maximaal 2 thema’s.
 Tekst komt niet teveel overeen met andere teksten in XpertHR

(overlappende content)

Heb je de tekst zodanig aangepast dat je twijfelt over de inhoud, laat 
het dan checken door een auteur. 

INHOUDELIJKE CHECK (AUTEUR)
 Tekst klopt volgens geldende wet- en regelgeving, laatste inzichten 

vanuit jurisprudentie.
 Tekst is relevant voor de HR-doelgroep.
 Tekst is begrijpelijk voor de HR-doelgroep.
 Tekst komt niet teveel overeen met andere teksten in XpertHR

(overlappende content).
 Tekst voldoet aan laatste ontwikkelingen en inzichten (zijn er 

nieuwe trends of innovatieve zaken die je kunt toevoegen)
 Synoniemen zijn up-to-date (zijn er synoniemen die je kunt 

toevoegen?)

Heb je het stuk ontvangen van de auteur, ga dan naar 
stap 2 REDACTIONELE CHECK

REVISIE UITVOEREN
DATUM AANPASSEN IN CMS

EN AANPASSEN IN PLANNING
(aanpassing redactioneel en inhoudelijk)

NEE

JA
ARTIKEL DOORZETTEN 

AAN AUTEUR



INHOUDELIJKE CHECK (AUTEUR)
Tekst klopt volgens geldende wet- en regelgeving, laatste inzichten vanuit jurisprudentie.
Tekst is relevant voor de HR-doelgroep.
Tekst is begrijpelijk voor de HR-doelgroep.
Tekst komt niet teveel overeen met andere teksten in XpertHR (overlappende content).
Tekst voldoet aan laatste ontwikkelingen en inzichten (zijn er nieuwe trends of innovatieve zaken 

die je kunt toevoegen)
Synoniemen zijn up-to-date (zijn er synoniemen die je kunt toevoegen?)

Heb je het stuk ontvangen van de auteur, ga dan naar stap 2 
REDACTIONELE CHECK



REDACTIONELE CHECK (CONTENTMANAGER)
Tekst voldoet aan kenmerken contenttype uit content playbook.
Tekst bevat geen spelfouten.
Tekst is actief geschreven, lezer wordt aangesproken met je en niet met u.
Tekst bevat geen lange, onbegrijpelijke zinnen (b1-niveau).
Tekst is SEO-proof (synoniemen, duidelijk themawoorden in kop en tussenkoppen)
Tekst is niet vol met juridische termen + verwijzingen naar wetteksten.
Tekst is tijdsneutraal, geen onnodige verwijzingen naar jaartallen / historie.
Tekst en afzonderlijke alinea’s starten niet met verwijzing naar artikel of wet.
Tekst is in CMS gelinkt aan maximaal 2 thema’s.
Tekst komt niet teveel overeen met andere teksten in XpertHR (overlappende content)

Heb je de tekst zodanig aangepast dat je twijfelt over de inhoud, laat het dan checken door een 
auteur. 


