
	  
	  
	  
	  
	  

OEFENING:	  ACTIEF	  FORMULEREN	  
	  
	  
Hieronder	  staan	  10	  zinnen,	  die	  passief	  geformuleerd	  zijn.	  Herschrijf	  ze	  naar	  actieve	  zinnen.	  
Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  om	  deze	  zinnen	  actief	  te	  maken.	  Onderaan	  de	  oefening	  geven	  we	  
voor	  elke	  zin	  een	  suggestie.	  
	  
	  
HERSCHRIJF	  DE	  VOLGENDE	  ZINNEN:	  
	  

1) De	  ondernemingsraad	  zal	  tijdig	  worden	  geïnformeerd	  door	  de	  bestuurder	  over	  alle	  relevante	  
ontwikkelingen	  binnen	  de	  organisatie.	  

2) De	  computer	  wordt	  door	  ons	  standaard	  geleverd	  met	  de	  benodigde	  software	  en	  een	  
overzichtelijke	  handleiding.	  

3) Het	  besluit	  werd	  medegedeeld	  door	  de	  secretaris	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  
4) Er	  worden	  dit	  jaar	  geen	  kerstkaarsten	  verstuurd	  naar	  de	  relaties.	  In	  plaats	  daarvan	  wordt	  er	  

een	  bedrag	  overgemaakt	  naar	  een	  nader	  te	  bepalen	  goed	  doel.	  
5) Er	  wordt	  in	  deze	  organisatie	  slechts	  sporadisch	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  regeling	  voor	  

kortdurend	  zorgverlof.	  
6) Er	  wordt	  regelmatig	  een	  beroep	  gedaan	  op	  de	  helpdesk	  door	  de	  medewerkers.	  
7) In	  het	  kader	  van	  de	  reorganisatie	  zal	  voor	  een	  aantal	  medewerkers	  een	  andere	  functie	  

worden	  gezocht	  binnen	  de	  organisatie.	  
8) Uw	  informatieaanvraag	  wordt	  zo	  snel	  mogelijk	  behandeld.	  
9) Er	  werd	  gejuicht	  en	  geklapt	  door	  het	  publiek	  toen	  de	  eerste	  deelnemers	  over	  de	  finish	  

kwamen.	  
10) Na	  ontvangst	  van	  uw	  betaling	  zal	  uw	  telecomaansluiting	  zo	  snel	  mogelijk	  gereactiveerd	  

worden.	  
	  

	  
Suggesties	  voor	  een	  actieve	  formulering	  de	  bovenstaande	  zinnen:	  
	  
1) De	  bestuurder	  zal	  de	  ondernemingsraad	  tijdig	  informeren	  over	  alle	  relevante	  ontwikkelingen	  

binnen	  de	  organisatie.	  
2) Wij	  leveren	  de	  computer	  standaard	  met	  de	  benodigde	  software	  en	  een	  overzichtelijke	  

handleiding.	  
3) De	  secretaris	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  deelde	  het	  besluit	  mee.	  
4) We	  versturen	  dit	  jaar	  geen	  kerstkaarsten	  naar	  onze	  relaties.	  In	  plaats	  daarvan	  maken	  we	  een	  

bedrag	  over	  naar	  een	  nader	  te	  bepalen	  goed	  doel.	  
5) Slechts	  weinig	  mensen	  in	  deze	  organisatie	  hebben	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  regeling	  voor	  

kortdurend	  zorgverlof.	  
6) Medewerkers	  doen	  regelmatig	  een	  beroep	  op	  de	  helpdesk.	  
7) In	  het	  kader	  van	  de	  reorganisatie	  zullen	  we	  voor	  een	  aantal	  medewerkers	  een	  andere	  functie	  

binnen	  de	  organisatie	  zoeken.	  
8) Wij	  behandelen	  uw	  informatieaanvraag	  zo	  snel	  mogelijk.	  
9) Het	  publiek	  juichte	  en	  klapte	  toen	  de	  eerste	  deelnemers	  over	  de	  finish	  kwamen.	  
10) Na	  ontvangst	  van	  uw	  betaling	  zullen	  wij	  uw	  telecomaansluiting	  zo	  snel	  mogelijk	  reactiveren.	  


