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Loo van Eck vindt ...

... dat iedereen het recht
heeft om te begrijpen
Loo van Eck vindt dat iedere burger de communicatie van de overheid
moet kunnen begrijpen. Het is geen luxe. Burgers nemen beslissingen
op basis van overheidsinformatie. Maar dat kunnen ze alleen als ze
snappen wat de regels, besluiten en verordeningen inhouden.
Heldere communicatie is dus een noodzaak, geen luxe. Het is een
recht. Een mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Op leven.
Op gelijke behandeling … Maar heeft de mens ook recht op
begrijpen? Wij vinden van wel. Pas als iedere burger de informatie
van de overheid begrijpt, ontstaat er gelijkheid en kunnen burgers
zelfstandig beslissingen nemen.
Gemeente Oss is niet de enige gemeente die bezig is helder te
communiceren. Samen met honderden andere gemeenten maken wij
ons hard voor heldere communicatie. Bijvoorbeeld door het
herschrijven van brieven, raadsvoorstellen, webteksten en rapporten.
Door medewerkers te leren helder te communiceren. Niet alleen door
klassikale training. Maar ook door e-learning, v-training, e-coaching
en games. Door nieuwe heldere communicatiemiddelen te
ontwikkelen. Zoals animaties, infographics of filmpjes.
Al ruim 30 jaar doen we waar we in geloven. Mensen en organisaties
inspireren om hun communicatie te verhelderen. Zodat ze uitstralen
wie ze zijn.

3

Gemeente Oss ...

... schrijft in heldere taal
De overheid is er voor álle inwoners. Daarom moet je als overheid in heldere
taal schrijven! We hebben als overheid te maken met abstracte visies,
moeilijke wetgeving en lange beleidsprocessen. Maar wij geloven dat je iedere
tekst in Klare Taal (zo noemen wij de heldere taal die de gemeente Oss
gebruikt) kunt schrijven. Ook al is het soms lastig en kost het even tijd. Onze
inwoners merken er heel veel van. We kijken iedere dag of onze teksten niet te
moeilijk zijn. Gelukkig zijn ze steeds vaker in Klare Taal!
We hebben een heel groot project opgezet om collega’s te overtuigen hoe goed en
hoe belangrijk het is om in heldere taal te schrijven.
We noemen ons project Klare Taal:
• We hebben ruim 350 collega’s getraind en 40 taalcoaches opgeleid.
• We organiseren ieder jaar een Week van de Klare Taal.
• We houden inspiratiemiddagen voor taalcoaches.
•W
 e ontwikkelen steeds weer nieuwe, leuke middelen om te blijven oefenen
met de regels van Klare Taal. Bijvoorbeeld een Klare Taal Kwartet.
Wij zijn gekozen als ambassadeurs Heldere Taal omdat we houden van Klare
Taal. We vinden het erg leuk om voorbeelden te verzamelen, hulmiddelen te
maken, alle regels uit te leggen en weer nieuwe dingen te bedenken om collega’s
te helpen … Maar we vinden het zelf ook leuk om te schrijven in Klare Taal.
Het is een uitdaging om lastige, moeilijke teksten heel eenvoudig en duidelijk
te maken.
We laten onze collega’s veel voorbeelden zien. Teksten van en voor collega’s.
Dit doen we altijd met enthousiasme en overtuiging. En niet als politieagenten.
We laten steeds zien waarom het beter is om in Klare Taal te schrijven. En dat
het vooral ook leuk is om te doen.
Daarom zijn we blij dat we u dit boekje mogen
aanbieden. En dat we u mogen inspireren om ook
in Klare Taal te schrijven!
Aysegül Demirci en Theodora Verploegen
projectleiders Klare Taal van de gemeente Oss
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat je elkaar
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“Je moet je niet
vervreemden van
de mensen voor
wie je schrijft.”
Marie-Louise van Schaijk

“Ambtenaren hebben vaak de neiging om zich te verschuilen achter
ingewikkelde woorden. Het lijkt vaak logisch om eerst heel veel
procesinformatie te geven zodat het de conclusie op de laatste pagina
rechtvaardigt. Maar de ontvanger is vaak al lang afgehaakt voordat hij bij die
conclusie aankomt. De belangrijkste informatie gaat dan aan hem voorbij.
Of is verhullende taal misschien een excuus om ergens niet zwart-op-wit op
aangesproken te worden?
Wat de reden ook is van ingewikkelde niet-lezersgerichte taal, ik vind dat je
je niet moet vervreemden van de mensen voor wie je schrijft. Of tegen wie je
praat. Of dat nou een inwoner, een bedrijf of een collega is. Want je wilt elkaar
toch begrijpen? Dat is toch het idee van communiceren? Heldere taal helpt
daar in ieder geval bij.”
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Het is ontzettend waardevol om in heldere taal te schrijven
en te spreken …
... want bedrijven en particulieren weten dan meteen waar ze aan toe zijn.
Geen misverstanden.
“Vaak is onze boodschap een heel belangrijke boodschap voor hen. Er moeten
geen misverstanden over de boodschap ontstaan. Het is onze taak om die
boodschap zo effectief mogelijk over te brengen. Als je soms ziet hoe er
gecommuniceerd wordt in al die brieven van verschillende instanties denk ik
weleens ‘het zou allemaal maar in je brievenbus komen!’” zegt Marie-Louise.
... want collega’s onderling begrijpen elkaar dan ook beter.
“Mooi om te zien dat helder schrijven begon met boeiende gesprekken tussen
collega’s. Die zich gezamenlijk afvroegen ‘wat willen we nu eigenlijk zeggen?’
Soms was het zelfs lachwekkend: na het ‘uitkleden’ van ingewikkelde teksten,
dus alle niet noodzakelijke informatie en woorden te schrappen, bleef er iets
over waarvan ze dachten: ‘Is dit nou onze kernboodschap? Dat stelt eigenlijk
maar weinig voor.’
Helder schrijven is ook op een andere manier denken. Andere invalshoeken
kiezen. Een andere mind-set. Ik zie dat collega’s daardoor nu sneller tot de kern
komen,” vertelt Marie-Louise.

“Tegenwoordig overdondert de
duidelijkheid ons weleens”

... want het besluitvormingsproces verloopt dan veel sneller.
“Tijdens de vergadering is nu duidelijk wat het doel is
van de bijeenkomst of van een agendapunt: informeren,
discussiëren of besluiten. Dat helpt al bij de manier waarop we met elkaar
praten. We gaan geen discussie meer aan als we weten dat we een besluit
moeten nemen. En nu de stukken ook op deze gedachte aansluiten, is het proces
veel beter gestroomlijnd. Bovendien kunnen de stellers en beslissers achteraf
eenvoudiger checken of die eenvoudig geformuleerde beslissing ook echt is
wat ze besluiten.”
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Een lastig begin. Een hoge drempel.
Marie-Louise: “Natuurlijk was er eerst inhoudelijke weerstand: gaan we aan een
simplistische actie beginnen? Wat blijft er nog over van mijn prachtige expertise
en ervaring? Maar vrij snel daarna volgde de erkenning bij de medewerkers.
Door niet te zeggen wat fout is, maar wat het verschil is tussen goede
voorbeelden en teksten die wij op dat moment nog schreven. Het antwoord op de
vraag ‘wat blijft er nu eigenlijk hangen bij de ontvanger?’ was voor de meesten
een eyeopener. Iedereen ondervond zelf dat helder schrijven veel beter was.”

“De erkenning dat heldere taal
belangrijk is, kwam vrij snel.”

Loo van Eck SCHRIJVERSTIP:
Bedenk wat u precies in uw brief wilt en moet vertellen.
U kunt over een onderwerp tientallen dingen zeggen, maar beperk u tot
de hoofdlijnen. Dat vereist lef. Het is namelijk veel makkelijker en veiliger
om alles te vertellen, dan omwille van de leesbaarheid sommige dingen
niet te zeggen. Stel uzelf de volgende vragen:
A: Welke dingen moet de lezer weten?
B: 	Welke dingen moet ik vertellen? (van mijn organisatie, van de wet,
enzovoort)
C: Welke dingen wil ik vertellen?
D: Welke dingen wil de lezer weten?
E: 	Welke dingen zijn voor de lezer prettig om te weten,
maar niet noodzakelijk?
F: 	Welke dingen wil ik vertellen, maar zijn niet noodzakelijk
om te vertellen?
Wilt u nog korter en duidelijker zijn? Dan kunt u informatie wegstrepen
van F (minst belangrijk) naar A (belangrijkste).
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Minder behoefte om veel te zenden.
“Door ons continu te verplaatsen in de ontvanger en ons af te vragen wat hij nu
eigenlijk wil weten, bleek dat we steeds minder informatie kwijt wilden. En dat
leidde tot veel essentiëlere stukken. Niet alleen in brieven en rapporten, maar
ook in collegestukken, raadsvoorstellen, notities, gesprekken tijdens
vergaderingen en in onze nieuwe app rondom vuilnisophalen.”
Het is een investering in tijd, geld en ruimte om allemaal helder
te schrijven en spreken.
“Maar dat beseften wij pas goed toen we ermee aan de slag gingen. En als je al
25 jaar op een bepaalde manier schrijft, is het nu eenmaal lastiger om het af te
leren en een nieuwe manier van schrijven aan te leren, dan een net
afgestudeerde. Maar doordat we het gemeentebreed aanpakken, worden we er
continu aan herinnerd. Ook coachen we elkaar. Geven we elkaar feedback. Dat
voelt allemaal ‘gewoon.’ We kunnen niet meer om heldere taal heen. En onze
inwoners plukken daar de vruchten van! Heldere taal leeft!”

“We hebben
mooie voorbeelden
laten zien aan collega’s.
Hiermee konden we goed
overtuigen om in Klare
Taal te schrijven.”

Theodora & Aysegül
Ambassadeurs
Heldere Taal 2014-2015
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat het ervoor
zorgt dat de lezer uw
tekst leest
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“Als ik een brief van de gemeente niet snap, dan vraag ik mijn man om
verduidelijking. Hij begrijpt het meestal wel. Maar het moet toch niet nodig
zijn om iemand anders te vragen een brief aan mij uit te leggen? De schrijver
moet het toch meteen duidelijk schrijven? Anders doen we dubbel werk. Als ik
alleen zou wonen en een belangrijke brief van de gemeente niet zou
begrijpen? Bijvoorbeeld over de betaling van de WOZ. Dan zou ik toch niet de
gemeente bellen. Dat voelt namelijk een beetje knullig. Ik raadpleeg dan liever
mijn familie of vrienden. Dat is een stuk laagdrempeliger,” zegt Elif.
Niemand heeft er iets aan als een tekst moeilijk te lezen is.
“Doordat ik niet werk en toch binding met de maatschappij wil houden, lees ik
actief en enthousiast de gemeentepagina’s van Oss. Voorheen stonden er veel
‘dure’ woorden en ingewikkelde zinnen in het krantje. Dan haakte ik toch af en
dacht ik ‘het zal wel.’ Ondanks dat ik de inhoud heel interessant vond.
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Sinds een jaar merk ik dat het krantje veel gemakkelijker leest.
Nu kan ik echt alleen met de inhoud bezig zijn,” zegt Elif.

“De gemeente bellen en vragen
om mijn brief uit te leggen?
Nee, dat voelt toch een beetje knullig.”

Loo van Eck SCHRIJVERSTIP:
Denk na over het taalniveau van uw lezer, zodat u uw tekst
erop af kunt stemmen.
Iedere lezer heeft een taalniveau. Het is belangrijk om te weten wat het
taalniveau van uw lezer is, voordat u de brief schrijft. Er zijn 6 taalniveaus.
We zetten ze op een rij:
Laag
	Hoog
A1
A2	B1	B2
C1
C2
taalniveau 							
taalniveau
Welke vaardigheden horen er bij ieder taalniveau?
A1	De lezer begrijpt vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige
zinnen (op een poster of in een tijdschrift).
A2 De lezer begrijpt korte, eenvoudige en persoonlijke brieven.
B1	De lezer begrijpt brieven in eenvoudige spreektaal of in de taal die bij
zijn werk past. De lezer begrijpt de beschrijving van gebeurtenissen,
gevoelens en wensen in persoonlijke brieven.
B2	De lezer kan artikelen en verslagen over eigentijdse problemen lezen.
De lezer begrijpt eigentijds literair proza.
C1	De lezer begrijpt lange en complexe feitelijke en literaire teksten.
	De lezer begrijpt specialistische artikelen en lange technische
instructies.
C2 De lezer kan alles lezen.
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“Wat bedoelen ze hiermee?”
De vader van Elif is 49 jaar
en kwam op zijn 6e jaar van
Turkije naar Nederland. Hier
kwam hij meteen op de
basisschool. Hij spreekt
hartstikke goed Nederlands!
Ook kan hij goed lezen.
Toch begrijpt hij de brieven
van zijn gemeente lang
niet altijd. Dan belt hij
bijvoorbeeld zijn dochter
op met de vraag ‘wat
bedoelen ze hiermee?’
Zo hoort het toch niet te zijn? 

Anneloes Ebing (is 27 jaar en heeft taalniveau C2):
“Teksten die geschreven zijn op taalniveau B1 vind ook ík prettiger lezen.
Sneller te lezen. En ik begrijp de boodschappen nog beter. Teksten moeten
gewoon to-the-point zijn. Zonder moeilijke woorden. In korte zinnen.
En met zoveel mogelijk overzicht. Dat vindt iedereen toch prettig?”
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat het voor
effectieve communicatie
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“Onduidelijke
taal schrijven
of spreken is
volkomen
nutteloos!”
René Peters

“In de tijd dat ik docent was, drong het al goed tot mij door dat natuurlijk veel
mensen wel technisch kunnen lezen, maar dat dat nog niet betekent dat je
ook begrijpt wat je leest,” zegt René.
Waarom zou je ingewikkelde woorden willen gebruiken?
“Laatst probeerde ik een formulier van de Belastingdienst in te vullen. Over
vrijstelling op belasting. Het lukte me niet. Als wethouder Sociale Zaken zou me
dat toch zeker moeten lukken? Niets is minder waar.”
Zonde van het papier!
“Uit de tijd dat ik commissielid was, herinner ik me vooral veel oud papier.
Ongelooflijk, wat waren die voorstellen en rapporten toen dik. 15 pagina’s was
heel gewoon. Niemand die het las. Het was niet alleen veel tekst, maar het stond
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ook vol met vaktaal. Wil zo’n schrijver dan laten zien dat hij een universiteit van
binnen heeft gezien? Wil hij alles opschrijven wat hij van het onderwerp weet? Of
is de juridische waterdichtheid het allerbelangrijkste? Ik kon bijna mijn betaalde
baan opzeggen. Want dat kostte zo ontzettend veel tijd.”
Onze collegevoorstellen in Oss worden steeds korter en duidelijker.
“Eigenlijk wil je als collegelid in de onderzoeksfase vooral van de schrijver weten
‘dit is wat ik zie.’ In de fase erna wil je van de schrijver weten ‘dit is wat wij vinden
wat we allemaal kunnen doen.’ En in de adviesfase wil je lezen ‘dit is wat we
moeten doen en wel om deze redenen’. Meer niet. En als dat dan ook nog in
begrijpelijke taal wordt opgeschreven, is het niet alleen effectief maar ook
allemaal veel leuker. Voor lezer én schrijver.”

“Als je iets gaat schrijven om informatie
te geven, zorg dan dat je iemand
ook echt informatie geeft.”

“Adviezen voor het college en de raad
zijn de moeilijkste teksten om volgens de
30-secondenregel én in Klare Taal te schrijven.
Daarom hebben we speciale leerbijeenkomsten
georganiseerd voor collega’s die adviezen schrijven.”
Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015
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Loo van Eck SCHRIJVERSTIP:
Bouw een voorstel op zodat het in 30 seconden op hoofdlijnen
te lezen is.
Voorstel-argumenten-kanttekeningen
De basis is heel simpel. Breng snel in beeld wat je voorstelt.
Voorstel: café De Vagebond te sluiten
Argument (want): bezoekers verkopen drugs
Kanttekening (maar): verkoop verplaatst zich naar de straat
In deze opbouw staat de argumentatie centraal. Zodat de lezer een
weloverwogen beslissing kan nemen.
Opgebouwd in laagjes
De cursieve stellingen geven de kern weer. Wie vragen heeft, vindt het
antwoord eronder.
1.1 Het kruispunt is gevaarlijk
In 2013 zijn er 53 ongelukken gebeurd. 2 daarvan met dodelijke afloop.
Onderzoek door Verkeersbureau Movir toont aan dat het kruispunt erg
onoverzichtelijk is.
Compleet met aanvullende rubrieken
Naast deze 30-secondenregel zijn er vele ondersteunende rubrieken.
Iedere gemeente maakt daarin meestal zijn eigen keus. Bijvoorbeeld
Inleiding, Beoogd Effect en Uitvoering. Zo kan de schrijver alle
informatie op de juiste plek kwijt.
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Omdat het burger
en gemeente dichter
bij elkaar brengt
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“Onduidelijke en
onpersoonlijke
teksten en
gesprekken
scheppen een
afstand.”
Harry van Kessel

“Voorheen communiceerden we in Lith wel anders met de gemeente dan nu.
Er woonden slechts zo’n 7.000 mensen. De lijnen waren dus kort. En het was
écht persoonlijk. Want dat kon … en dat ging vanzelf. Je kende immers bijna
iedereen. Je buurman was de wethouder. De vader van het vriendje van je
kinderen was raadslid. De zus van de buurvrouw was beleidsmedewerker.
Zo sneed je soms ingewikkelde onderwerpen aan als je in de kroeg stond
en een raadslid tegen het lijf liep. Of besprak je je ongenoegen op
zaterdagochtend tijdens het sporten. Of je pakte doordeweeks je fiets,
reed naar het gemeentehuis en vroeg naar de betreffende ambtenaar die
een besluit had genomen over je bouwvergunning. En je ging ter plekke in
gesprek. Een afspraak was meestal niet nodig.”
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Natuurlijk is het zakelijk en economisch gezien heel voordelig dat
we gefuseerd zijn.
“Logisch dat het nu anders is, nu Lith onderdeel uitmaakt van Oss. Vanuit
zakelijk en economisch perspectief moeten gemeenten wel fuseren. Bovendien
is er dan meer knowhow. Maar ik als inwoner moet er nog wel eens aan wennen:
de wet is de wet en de regels zijn de regels. Er is geen wet meer tussendoor.
We ‘kennen’ elkaar en onze situaties niet meer écht. En we zien elkaar minder.
Daarom is het extra belangrijk nu dat we goed met elkaar communiceren.
Duidelijk en ook persoonlijk. Daarmee bedoel ik dat ik moet voelen dat de
gemeente zich heeft verdiept in mijn situatie, mijn vragen, mijn ongenoegen,
mijn wensen. Daar is een standaardbrief zeker niet altijd tegenop gewassen.
Je moet voelen dat ze weten waar ze over praten. Dat zij de inhoudelijke experts
zijn. En in gewone taal.”

“Tegenwoordig is het extra
belangrijk dat we duidelijk met
elkaar communiceren.”


“Het moet duidelijk zijn
wie de contactpersoon is.
Een naam. Als ik vragen heb,
dan wil ik weten aan wie ik
die het beste kan
stellen. En dat is degene
die zich heeft verdiept in
mijn situatie.”
Harry van Kessel
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“Eigenlijk zijn we gewoon klanten
van de gemeente. Zo moet de gemeente
ons ook behandelen.”

“Regelmatig organiseren
we evenementen, open
Loo van Eck SCHRIJVERSTIP:
Ga ook op papier in dialoog
met de burger.
Doe alsof u een gesprek voert.
Schrijf dus niet over ‘de gemeente’
of ‘onze organisatie’ of nog erger:
in de lijdende vorm. Maar praat
over ‘wij’ en soms over ‘ik’. En schrijf
echt voor de burger door hem met
‘u’ aan te spreken. Alleen zo zorgt
u ervoor dat u wat dichter bij
de burger komt.
Bijvoorbeeld:
“Graag informeer ik u in deze brief
over wat wij hebben besloten.
…
Bent u het niet met ons besluit eens?
Bel of mail mij dan. U bereikt mij
van maandag tot en met donderdag
op telefoonnummer X of X@.”

dagen of bijeenkomsten
voor onze inwoners. Ook
op die momenten zorgen
we dat Klare Taal aan
bod komt.
Bijvoorbeeld tijdens
een open dag voor zo’n
1.000 inwoners van een
deel van onze gemeente
dat we opnieuw gaan
indelen. Zo speelden heel
wat inwoners enthousiast
ons ‘Klare Taal Kwartet’:
zoek het begrijpelijke
synoniem bij een
ingewikkeld woord.”
Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal
2014-2015
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat niemand extra
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“Ik wil gewoon
snel weten wat
ik moet weten
of wat ik
moet doen.”
Ron Rutten

“Ik heb geen hond, geen koophuis, geen verbouwplannen en ik woon in een
wijk waar het er netjes uitziet … En ik krijg niet zo veel post van de gemeente.
Ook ben ik niet zo veel op het gemeentehuis. Maar als de gemeente Oss met
mij communiceert via brieven, dan doen zij dat altijd kort en bondig. Dat is fijn.
Ik weet snel wat de gemeente me wil laten weten of wil laten doen,” zegt Ron.
“Laatst ontving ik een stempas, omdat we extra verkiezingen hadden.
Heel helder allemaal! Ik heb wel gevoel voor taal. Dus ik kom er altijd wel uit.
Maar bij sommige teksten denk ik ‘ja maar, Jan met de Pet snapt niet wat hier
staat.’ Bijvoorbeeld mijn broer. Hij is timmerman en woont in een andere
gemeente. Vorig jaar heeft hij zijn woning verbouwd. In die periode heeft hij veel
via brieven gecommuniceerd met zijn gemeente. Over de vergunningsaanvragen
enzovoort. Vaak belde hij mij om verduidelijking te vragen. ‘Ron, wat bedoelen ze
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nou? Mag ik die dakkapel nu wel of niet plaatsen? Of op welke manier mag het
wel en op welke manier niet?’ Concrete en hele logische vragen. Eigenlijk vragen
die hij de gemeente al had gesteld en waarop hij nu een reactie kreeg. En nog
steeds had hij vragen over de reactie van de gemeente op zijn vragen!”

“Als je boodschap niet aankomt
bij de lezer, dan sla je als
gemeente behoorlijk de plank mis!”

“Ik snap dat het juridisch allemaal goed in elkaar moet zitten. Maar als de
boodschap niet overkomt, sla je als gemeente toch de plank mis. Je wilt immers
dat de inwoner zich houdt aan de regels. Uiteindelijk komt mijn broer er samen
met mij wel uit. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat je anderen moet
raadplegen om een brief die aan jou is gestuurd, te kunnen begrijpen. Of: wat als
een burger niemand raadpleegt omdat hij denkt dat hij de brief begrijpt? Kan hij
dan zijn aanbouw weer afbreken omdat de steen niet de juiste kleur heeft? De
gemeente moet gewoon zo communiceren dat iedereen die die brief ontvangt
het ook begrijpt. Klaar!”

“We willen dat iedereen op onze website
direct kan vinden wat hij zoekt. En dat de teksten in
Klare Taal geschreven zijn. We werken er hard er aan!”
Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015

20

Loo van Eck SCHRIJVERSTIP: Denk na over welk effect u wenst.
En zorg dat dit effect direct zichtbaar is in de brief.
Dat voorkomt veel onduidelijkheid bij de lezer. Een brief waarmee u iemand wilt
overtuigen, schrijft u totaal anders dan een brief die puur informatief is. En: streef
altijd 1 effect na. Een brief is duidelijker als hij op 1 effect is gericht.
Hieronder leest u een brief die een gemeente onlangs stuurde naar haar inwoners.
Het illustreert mooi hoeveel onduidelijkheid de gemeente bij de lezer achterlaat.
Want welk effect wil de schrijver bereiken? Informeren, motiveren, overtuigen? Of alle
3? En waarover precies? En waarom eigenlijk? Deze brief zorgde dus onnodig voor
tijds- en energieverspilling van de lezers.
Geachte bewoner,
Afgelopen jaar hebben er riolerings- en bestratingswerkzaamheden in uw omgeving
plaatsgevonden. Voor het grootste deel is dit afgerond, een gedeelte van de wijk zal in
2016 aan deze werkzaamheden onderworpen worden. Aangezien u woonachtig bent in
een woonerf is het alleen toegestaan om in de parkeervakken te parkeren. Bureau
Toezicht en Handhaving zal hier vanaf 1 januari 2015 op gaan handhaven.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
…
Het was veel duidelijker geweest als ze de brief bijvoorbeeld op deze manier hadden
geschreven:
Geachte bewoner,
In 2014 hebben wij gewerkt aan de riolering en bestrating in uw wijk. De werkzaamheden
zijn voor een groot deel af. Dit jaar gaan we verder in de Eksterweg en Roodborststraat.
Parkeer uw auto tijdens deze werkzaamheden alleen in de parkeervakken
Zo voorkomt u een bekeuring van Bureau Toezicht en Handhaving. En zo kunnen wij
onze werkzaamheden goed uitvoeren. De riolering ligt namelijk ook onder de grond
waar nu vaak auto’s staan geparkeerd.
Eventuele vragen kunt u stellen aan <naam>
Het telefoonnummer is <telefoonnummer>. En het e-mailadres is <mailadres>.
Dank u wel dat u er rekening mee wilt houden!
Hartelijke groet,
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat het voordelig is
voor uw gemeentelijke
organisatie
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“Heldere taal
is leuker,
goedkoper
en goed voor
het imago.”
Willem van den Elzen

Heldere taal draagt bij aan een positief imago.
“Met heldere taal bouw je eigenlijk aan een betrouwbare overheid. Je draait niet
om de hete brij heen. Toeters en bellen laat je achterwege. Je communiceert
alleen over wat er echt toe doet: dat wat de lezer of luisteraar wil weten. Eerlijk en
duidelijk. Ja, ook als het een vervelende boodschap is. Inhoudelijk blijft je verhaal
toch hetzelfde. Of je dat nu verhullend of onthullend doet. Verhullen wekt eerder
wantrouwen dan vertrouwen. En een vervelende boodschap hoef je natuurlijk niet
in vervelende taal te communiceren.”
Heldere taal zorgt uiteindelijk voor lagere kosten.
“Vaak verrichten we onnodig veel werk. Werk dat we hadden kunnen voorkomen
als we duidelijker waren geweest. Een taal hadden gesproken die de lezer snapt.
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TIP: Bel eens met de burger!
“Steeds vaker bellen we burgers om te reageren op hun bezwaar.
Ten eerste omdat we dan vaak nog een duidelijker beeld krijgen van
hun situatie/klacht. Niet iedere burger kan namelijk helder schrijven.
Ten tweede heeft de burger nog meer het gevoel dat wij hem serieus nemen.
Ten derde geven wij de burger direct een helder antwoord. En leggen we
duidelijk uit waarom hij die schuur niet mag bouwen.”

Want dat had ons bijvoorbeeld veel telefoongesprekken bespaard, waarin we
de klant antwoord gaven op vragen over de brief die ze van ons kregen. Dat
had ons bijvoorbeeld veel baliegesprekken bespaard, waarin we vragen van
inwoners beantwoordden over brochures, websiteteksten, brieven, e-mails,
enzovoort. Dat had ons bijvoorbeeld veel afspraken bespaard, waarin de
klant niet die spullen bij zich had die wij wel op dat moment nodig hadden.
We schreven bijvoorbeeld: U dient de volgende bescheiden te overleggen
tijdens ons gesprek: uw paspoort, uw …. Dat lazen burgers in onze brieven
voordat zij op gesprek kwamen. Vaak hadden zij hun paspoort niet bij zich.
Vergeten? Nee, ze wisten niet dat ze het mee moesten nemen. Betekent
‘overleggen’ meenemen? ‘Bescheiden’ betekent papieren? Het gesprek kan
dan niet afgerond worden. Een teleurstelling voor de burger. En extra kosten
voor ons: een nieuwe afspraak inplannen, een nieuw gesprek voeren, uitleg
geven … Kortom: het had ons veel tijd bespaard als we duidelijke taal
hadden gebruikt. En tijd = geld. Uiteraard is dit ook niet goed voor het imago
en het gevoel dat de inwoner bij onze gemeente heeft en voor ons
werkplezier.”

“Je kunt heel goed in
je vak zijn, maar je moet
het ook goed
uit kunnen leggen.”
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Heldere taal maakt werk nog leuker.
“Het liefste is iedereen natuurlijk bezig met het échte werk. Dingen die ertoe
doen. Taken die horen bij de functie. Maar dat begint bij kort en duidelijk
communiceren. Zodat je alle mogelijke vragen van de lezer beantwoordt. Zodat hij
weet waar hij aan toe is. Zodat hij doet wat jij hem vraagt. Zonder dat hij eerst
moet bellen, mailen of langskomen. Of het verkeerde doet. Dan houd je tijd ‘over’
voor de dingen die er echt toe doen. Dat wat je leuk vindt, waar je passie ligt, waar
je voldoening uithaalt, waar je goed in bent. Natuurlijk, daar moet je eerst voor
investeren: een omslag naar helder schrijven, gaat niet vanzelf. Het zal in het
begin wat langer duren allemaal. En ook een training kost tijd. En kritiek op taal
vatten sommige mensen op als kritiek op de persoon, wat het soms lastig maakt.”

MISVERSTAND
‘Heldere taal is Jip-en-Janneke-taal:
wat een onzin. Ik ga toch niet voor
kleuters schrijven?’
Integendeel, je geeft de lezer juist
het gevoel dat je hem serieus neemt!


“Klare Taal betekent uiteindelijk lagere kosten, zegt Willem.
Dat is natuurlijk voor managers een belangrijke reden
om in Klare Taal te schrijven. Maar het is wel moeilijk om
precies te vertellen wat je dan bespaart. Gelukkig krijgen
we steeds meer voorbeelden daarvoor.”

Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat jongeren
weinig tijd willen
besteden aan uw tekst
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“Jongeren
willen snelheid
en duidelijkheid.”
Willemijn Remmerswaal
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Duurt het lezen van een brief, brochure, webtekst of zoiets
te lang? Is de tekst ingewikkeld? Dan bent u jongeren kwijt.
Ze haken af. En ze weten niet wat u wilt wat ze moeten
weten. Of moeten doen. De manier waarop u communiceert
staat dan in de weg. Ongeacht wat de boodschap ook is.
En hoe belangrijk die boodschap is.
Een zoekvriendelijke en functionele website is belangrijk.
“Binnenkort wil ik mijn rijbewijs halen. Ik keek daarvoor op de website van Oss.
Op de homepage zie ik direct bij ‘Producten’ waar ik op moet klikken. ‘Rijbewijs’ .
Ik vind wat ik zoek. Fijn. Ik lees wat ik wil lezen. De voorwaarden sla ik even over.
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Ik ben geen 50+, dus ook die tekst sla ik over. De inhoudelijke en
lezersgerichte kopjes helpen me goed bij wat voor mij wel en niet relevant
is. Ah, dit moet ik allemaal meenemen. Deze opsomming van papieren die
zij van mij nodig hebben, voelt als een soort vakantiepaklijstje: handig en
snel te lezen. Verder heel zoekvriendelijk. En de teksten zijn geschreven in
korte zinnen. Veel overzichtelijke opsommingen, daar waar de tekst zich
ervoor leent. Voor mij heel helder en begrijpelijk. En lekker snel!”

“Je moet elkaar begrijpen.
Anders kan er van alles misgaan.
En daar zit toch niemand
op te wachten?”
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Loo van Eck SCHRIJVERSTIP:
Schrijf niet wat ú kwijt wilt, maar wat uw lezer wil weten.
Verplaats u goed in de lezer. Wat zou u dan allemaal willen weten in die
situatie? Denk dus na over de inhoud voordat u gaat schrijven. En geef dan
antwoord op de lezersvragen die bij u opkomen. Denk niet alleen aan
noodzakelijke informatie, maar ook aan nuttige informatie. En denk ook mee
met de lezer. Misschien heeft u nog tips die hem goed kunnen helpen als u
bijvoorbeeld een negatieve boodschap brengt.

“Bij de training beginnen we altijd met deze oefening:
‘Probeer je iemand voor te stellen die jouw brief zou
lezen. Ken je iemand die jouw brief zou kunnen krijgen?’
We merken dat sommige mensen dat moeilijk vinden.
Daarom maken we ook wel eens samen een profiel van
zo iemand. We geven hem dan een naam, een leeftijd, een
gezin, een huis, een hond. Dat helpt veel!”
Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat het vervelende
gevolgen voor de
burger kan voorkomen
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“Onduidelijke
taal = taal die
op meerdere
manieren te
interpreteren is.”
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Wim Hoezen

“Heldere taal schrijven is een kunst op zich. Maar erg voordelig als je dat
kunstje kan! Helder schrijven is niet gemakkelijk. Dat merk ik zelf al als ik de
gemeente informeer over onze plannen of projecten. Wij willen dan dat zij daar
goedkeuring voor geven. Medewerking voor verlenen. Of subsidie voor vrijgeven.
Het zijn vaak uitgebreide ingewikkelde verhalen die ik dan zo kort en
begrijpelijk mogelijk wil beschrijven. Zonder dat het onvolledig wordt.
Een kunst op zich! Maar o zo belangrijk,” zegt Wim.
Het effect van onduidelijke, onvolledige of misleidende
overheidscommunicatie.
Wim geeft 4 concrete persoonlijke voorbeelden …
1. Onvolledige communicatie kan de ontvanger onnodig boos maken.
“Waarom betaalt een toerist € 0,50 meer toeristenbelasting als hij in de boot
slaapt en niet in een tent bijvoorbeeld? Dat was een vraag van mij en van veel
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van onze klanten en leden. En zo had ik nog 3 vragen aan de gemeente. Die
beschreef ik kort en bondig in een brief compleet met de aanleiding. Tijdens de
commissievergadering van de raad had ik 5 minuten spreektijd om dit toe te
lichten. Dat had ik goed voorbereid. En weer herhaalde ik de 4 vragen. Maar toen
de commissievergadering voorbij was, had ik slechts antwoord op 2 vragen. Op
1 vraag kwam geen enkel standpunt; die vraag werd volledig genegeerd. En om
1 vraag werd heen gedraaid. De raad vertrok. En ook de secretaris kon, logisch,
geen antwoord op mijn vragen geven. Ik bleef boos achter.”

“Als 100 mensen dezelfde tekst lezen,
dan moeten die 100 mensen allemaal
dezelfde boodschap eruit halen.”

Wim had geen antwoord op zijn vragen. En dus ook geen antwoord voor de
bedrijven die zijn aangesloten bij de stichting. Hij had wel antwoord nodig, dus
zal hij de vraag weer opnieuw gaan stellen. Wat hem tijd kost. En wat de raad
opnieuw tijd kost. Bovendien doet deze reactie geen recht aan de inspanningen
die Wim heeft geleverd.
2. Onduidelijke formulieren kunnen de invuller het recht op subsidie afnemen.
“Inmiddels weet ik hoe ik de aanvraagformulieren voor subsidie voor
plattelandsontwikkeling bij de provincie moet indienen. Het heeft lang geduurd
voordat dat zo ver was. De formulieren zijn namelijk ontzettend ingewikkeld. Ik
belde met de gemeente voor verduidelijking. En nog eens. En nog eens. Op zich is
dat al vervelend. Maar wat nog veel vervelender is: als ik het formulier verkeerd
invul, dan moet ik de subsidie terugbetalen of krijg ik de subsidie niet.”
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3. Ingewikkelde en misleidende communicatie maken de invuller onterecht
een fraudeur.
“Voor sommige projecten krijgen wij subsidie. Die projecten financieren we eerst
zelf. Vervolgens declareren we de kosten. Althans, de btw mogen we niet
declareren. De btw moeten we dus van de kosten aftrekken voordat we
declareren. Tenminste dat zou je zeggen. Het formulier doet anders vermoeden.
Het is misleidend omdat er steeds naar de kosten inclusief btw wordt gevraagd,
wat je dus keurig invult. Waarom ze het willen weten, is je een raadsel. Want we
mogen toch geen btw declareren? Dit gaat dan ook 8 van de 10 keer mis. Het
gevolg is dat de invuller geen subsidie ontvangt. En ook nog eens een boete krijgt
omdat hij onterecht btw declareert! Dat is immers fraude.”

“Alles draait eigenlijk
om communicatie.”

“We zijn erg blij met de opmerkingen
van Wim. Met deze voorbeelden kunnen
we onze collega’s goed laten zien waarom
Klare Taal belangrijk is.”
Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015
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4. Teksten met dubbele ontkenningen zijn vaak moeilijk
te begrijpen.
“Het is niet ondenkbeeldig’ las ik laatst. Kunnen zij zich het nu
wel voorstellen. Of niet? Daar moet je echt even goed over
nadenken. En als je dat gedaan hebt, blijf je nog een beetje
twijfelen of je het nu bij het rechte eind hebt. Waarschijnlijk wil
de schrijver de boodschap wat vriendelijker brengen. Maar bij
mij groeit de ergernis alleen maar.”

TIP van WIM:
Maak een tekst kort en begrijpelijk!
Want is een tekst te lang? Dan haken mensen af.
Want is een tekst onbegrijpelijk? Ook dan haken
mensen af.
Is een tekst kort en begrijpelijk? Dan is de kans groter
dat mensen je tekst lezen. En komt je boodschap ook
nog eens over. Dat is toch ook eigenlijk de reden
waarom je een tekst schrijft?
“Vaak is het zaak complexe materie duidelijk te
beschrijven. Dat is voor mij op zich geen probleem.
Ik schrijf meestal vanuit mijn eigen gedachtenlijn
met als resultaat een lange notitie. Vervolgens ga ik
wegstrepen wat onnodig is of wat ik herhaal. En ga ik
ordenen zodat er een logische lijn of opbouw in het
verhaal zit. Regelmatig laat ik de teksten redigeren
door onze communicatiepartner. Om zo een korte
bondige tekst over te houden die wel alle benodigde
informatie geeft. Zodat de lezer geboeid blijft tot het
einde. Hierbij helpt het om de tekst in kleine blokjes
met een eigen kopje op te bouwen.”
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Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Omdat het de
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“De inhoud van
de tekst en
de taal van de
tekst gaan
hand-in-hand”
Tialda Sikkema

“Is de procedure rondom bijvoorbeeld het aanvragen van bijstand erg complex?
Dan gaat het aanvraagformulier in heldere taal het verschil niet maken. Iets
voor iemand begrijpelijker maken, heeft niet alleen met begrijpelijke taal te
maken. Zo simpel is het niet,” legt Tialda Sikkema uit …
Tekstontwerp en tekststructuur gaan hand-in-hand.
“Het één versterkt het ander. Samen kunnen ze ervoor zorgen dat iemand minder
moeite moet doen om een tekst te kunnen begrijpen. De inhoud van een juridisch
document en de taal van een juridisch document moeten er samen voor zorgen
dat het geheel begrijpelijk is. Ze kunnen niet zonder elkaar wat dat betreft.”
“Zo vertelde Gerrit Zalm laatst tijdens de begrijpelijketaaldag van NWO over de
complexiteit van de hypotheekoffertes. Hij zei dat alleen een heldere
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hypotheekofferte er nog niet voor zorgt dat er meer duidelijkheid ontstaat bij
de klant. Het gaat om het hele hypotheekproces. Zo’n 10 jaar geleden waren er
zo ontzettend veel hypotheekvormen: zoveel dat zelfs veel adviseurs moeite
hadden die te begrijpen. Minder soorten hypotheken tegenwoordig, maakt
het geheel al een stuk minder complex.”
De juridische waterdichtheid: spannend?
Veel gemeenten en andere overheidsinstellingen verbeteren en versimpelen
hun teksten. Maar de juridische teksten laten veel overheden voor wat ze zijn.
‘Tja, die moeten juridisch waterdicht blijven,’ is dan vaak het argument.
Dat is wat wij, Loo van Eck, vaak horen.

juridische waterdichtheid:
bestaat dat wel?

Tialda geeft antwoord op die vraag: “Als alle juridische teksten écht waterdicht
zouden zijn, dan zouden rechters niets te doen hebben. Want dan zou alles
overduidelijk zijn en komt iedereen er met elkaar wel uit. Daar hoeft dan geen
rechter voor ingeschakeld te worden. En dat is niet wat er nu gebeurt. Er is
iedere dag ontzettend veel onenigheid over juridische teksten, verschillende
interpretaties, uitzonderlijke situaties … Dus waterdicht zijn juridische teksten
zeker niet. Ik snap dat het een soort vertrouwen geeft om ervan af te blijven,
maar ik vind dat je er als overheid je best voor moet doen om een juridische
tekst zo te schrijven dat die voor zo min mogelijk verschillende interpretaties
vatbaar is. Anders levert zo’n tekst alleen maar gedoe op. En dat geldt voor beide
partijen!”

“zorg ervoor dat een juridische
tekst op zo min mogelijk
manieren te interpreteren is.”
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Nederland doet het zo gek nog niet!
In Nederland is al veel inhoudelijk goed geregeld in de wet. Dat betekent dat er
ook ruimte is om heldere juridische teksten te schrijven. In bijvoorbeeld de
Verenigde Staten is dat veel lastiger door het rechtssysteem dat daar geldt.
Als het om juridische tekstkwaliteit gaat, worden daar heel wat veldslagen
geleverd. Tja, als de inhoud van de wet al zo complex is …

“Een nieuwe wet schrijven:
een kunst! Maar het kan wel
TIP:
Vraag jezelf als maker van
een juridisch document
af wat je verwacht dat het
document doet. Bereik je
dat dan op deze manier?

in gewone mensentaal. Onze
juristen waren de grootste
tegenstanders. En zijn nu de
grootste voorstanders.
Knap! Ze laten al hun
zekerheden los om Klare
Taal hun nieuwe schrijfstijl
te laten worden.”
Willem van den Elzen,
Gemeente Oss

“Wij hebben ook onze juristen overtuigd van het
belang van Klare Taal. Zij zijn nu ook onze ambassadeurs
geworden.”
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Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015
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“Miscommunicatie
is te gevaarlijk”
Anneloes Ebing

<<2015
<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<
RT
OO
SP
PA
HELDER
MEENTE,OSS
E<<TAAL<GE
694<HELDER
0235478694

“Er komt ontzettend veel kijken bij het organiseren van evenementen. Ik moet niet
alleen veel met de gemeente Oss afstemmen, maar dit ook goed doen. Doe ik dat niet?
Dan gebeuren er ongelukken. Ik heb veel contact met de afdeling Openbare Ruimte en
de afdeling Vergunningen. Overleggen, e-mails, brieven, tekeningen,
telefoongesprekken … Maar ik rijd ook samen met een ambtenaar in de auto door de
wijk om te checken of we elkaar goed hebben begrepen. Je zou maar een weg vergeten
af te zetten … Duidelijke communicatie, dat ben ik van de gemeente Oss gewend.”

“Stel je voor wat er gebeurt als
1 inwoner de brief niet heeft begrepen …”
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De gemeente Oss moet 1.300 mensen volledig, op tijd en correct informeren.
“Dat zijn de mensen die wonen langs het parcours van het evenement. Stel je
voor dat 1 bewoner de brief niet goed begrijpt. Die stapt in zijn auto op de dag
van het evenement. En rijdt zo het parcours op waar een renner midden over
de weg om de hoek komt … Je moet er niet aan denken. Miscommunicatie is
geen optie.”
Anneloes moet blind op de gemeente kunnen vertrouwen!
“Op de dag van het evenement is het onmogelijk om alles te controleren wat de
gemeente heeft uitgevoerd. Ik kan niet ’s morgens controleren of alle wegen goed
zijn afgezet met hekken en duidelijke borden. Iedereen moet dus goed weten wat
hij moet doen. En wie welke verantwoordelijkheden heeft. Daar moet ik blind op
kunnen vertrouwen. En daar gaat heldere communicatie aan vooraf.”

“Je zou maar een weg vergeten
af te zetten.”

“We willen alle teksten in Klare Taal schrijven.
Ook moeilijke beleidsteksten voor de gemeenteraad of voor
het bestuur. Bijvoorbeeld een advies of een nota.
We hebben voor al deze stukken een voorbeeld gemaakt.
Zo ziet iedereen dat ook die moeilijke stukken in
Klare Taal kunnen!”
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Theodora & Aysegül
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015

Waarom is heldere taal zo belangrijk?

Samenvatting

In dit boekje las u waarom heldere taal zo belangrijk is. We adviseren u dus
ook om heldere taal te gebruiken in uw organisatie. Maar hoe pakt u dat aan?
Meestal begint dat met een raadsvoorstel. Daarom hebben we dit boekje
samengevat in een overtuigend voorstel voor uw raad. Waarbij de
belangrijkste argumenten helder op een rij staan. Doe er uw voordeel mee!

Onderwerp
Heldere taal
Advies
Heldere taal te schrijven en spreken met onze inwoners en met elkaar.
Aanleiding
Veel inwoners van onze gemeente begrijpen onze informatie niet, moeten daar te
veel moeite voor doen of moeten daarvoor hulp (van ons of anderen) inschakelen.
Er zijn in Nederland namelijk 250.000 analfabeten, 1,3 miljoen laaggeletterden
en 4 miljoen mensen met een gemiddelde leesvaardigheid. Ook de overheid
verplicht ons begrijpelijke taal te gebruiken.
Resultaat
In 2016 moet iedere inwoner van onze gemeente onze informatie begrijpen.
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Argumenten
1.1 We willen elkaar begrijpen.
Als we elkaar niet begrijpen, is onze communicatie compleet nutteloos.
1.2 We willen ervoor zorgen dat de lezer onze teksten leest.
Anders schrijven we onze teksten voor niets.
1.3 H
 et is noodzakelijk voor effectieve communicatie.
Als we iets van de lezer willen, dan moeten we het hem zo gemakkelijk
mogelijk maken.
1.4 Het brengt burger en gemeente dichter bij elkaar.
	Duidelijker communiceren zorgt voor meer vertrouwen van de burger in ons.
1.5 Omdat niemand extra moeite wil doen om een tekst te kunnen begrijpen.
Is de tekst niet in heldere taal? Dan moeten we hem soms wel 3 keer lezen
om hem te begrijpen. Dat wil niemand.
1.6	
Het is voordelig voor onze gemeentelijke organisatie.
Als iedereen onze brieven meteen begrijpt, hoeft niemand meer te bellen
om uitleg.
1.7 Het versterkt de kwaliteit van de inhoud van onze informatie.
Als we zelf in heldere taal schrijven, begrijpen we zelf ook beter wat we doen.
1.8	
Jongeren willen weinig tijd besteden aan onze teksten.
Als we hen kort en duidelijk informeren, is de kans het grootste dat onze
boodschap bij hen aankomt. Dat is wat we willen.
1.9 Het kan vervelende gevolgen voor de burger voorkomen.
Als de burger een brief niet begrijpt, doet hij niet wat we hem vragen.
Bijvoorbeeld: we vragen om de auto ergens anders te parkeren, zodat hij niet
beschadigd wordt bij werkzaamheden aan de weg.
1.10 De algemene veiligheid mag niet in gevaar komen.
We bedenken als overheid heel veel regels over veiligheid. Die moeten voor
iedereen duidelijk zijn.
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Tegenargumenten of risico’s
1.1 De omslag naar heldere taal kost veel tijd, energie en geld.
We hebben op school geleerd om mooie teksten te schrijven, met moeilijke
woorden, lange zinnen en jargon. Dat moeten we afleren. Dat kost tijd. In
trainingen leren we waarom en hoe we in heldere taal moeten schrijven.
1.2 Er blijft continu werk aan de winkel.
We zijn zo gewend om moeilijk te schrijven. We kunnen dat niet in 1 dag
afleren. Ook moeten we nieuwe collega’s opleiden.
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De reactie op dit boekje van de directeur Stichting
Lezen & Schrijven, Merel Heimens Visser:
“Begrip begint met begrijpen. Begrijpelijke communicatie
voorkomt problemen. Stichting Lezen & Schrijven juicht het toe
wanneer organisaties rekening houden met de moeite die velen
hebben met teksten. Want in ieders gemeente, op uw sportclub
of op uw werk zijn er mensen die slecht lezen en schrijven. Dat
maakt voor hen van alles moeilijk. Reizen met het openbaar
vervoer. Het lezen van medicijnvoorschriften of veiligheids
instructies. Het schrijven van een sollicitatiebrief. Voor 1 op de
9 Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend. Zij verdienen een
tweede kans. Door beter te leren lezen en schrijven vergroten zij
hun kans op een gezond en gelukkig leven. Voor henzelf en voor
hun kinderen.
Iedereen verdient het te kunnen lezen en schrijven. Daar
kunnen we allemaal bij helpen. Want er moeten 2 dingen
gebeuren. Ten eerste door taal toegankelijker te maken als het
voor een breed publiek is bedoeld. Of wanneer het publiek deels
moeite kan hebben met lezen en schrijven. Maak het dus niet
moeilijker dan nodig. Ten tweede door mensen te helpen de weg
te vinden naar passende taalscholing.
Eigenlijk zouden we 2 groepen ambassadeurs moeten hebben:
ambassadeurs voor begrijpelijke taal en ambassadeurs die
laten zien dat je laaggeletterdheid kunt aanpakken!”

Wilt u iemand anders blij maken met dit boekje?
Vraag nog een gratis exemplaar aan via loo@loovaneck.nl.

