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SUMMARY 
 
Until now, government communication has mostly been studied at the central level, at the level of 
the national government (Canel & Sanders, 2013). In contrast, this master thesis discusses which 
language choices Dutch municipalities make when communicating to citizens and why they make 
those choices. Since there have been mostly quantitative studies around this topic so far, a 
qualitative angle was chosen in this master's thesis (De Rooij & Aarts, 2014). This research took place 
by means of in-depth interviews at thirteen Dutch municipalities. In-depth interviews were also the 
ideal method to answer the "why" question of this research (Roose & Meuleman, 2014).  Due to the 
COVID-19 pandemic, the interviews did not take place face to face. The majority of the interviews 
were conducted through video calling. The remainder took place by telephone. Respondents were 
asked about their language policy, language level, forms of address, their views on clear 
communication, the national government campaign ‘Direct Duidelijk’ and about their own initiatives 
to clarify communication for citizens.         
 The results ranged from a formal language policy to less strict writing agreements to no 
language policy at all. For the development of their language policies, some municipalities followed 
national government guidelines; others had their own language policies or had agreements with 
neighbouring municipalities. Combinations also occurred. B1 level was preferred by the 
municipalities but was not always used in reality. For low-literates B1 level is too high and requires a 
separate approach that some municipalities already had. For highly educated people the B1 level is 
not disturbing according to the respondents. In choosing the forms of address, municipalities look 
primarily at the target audience, the channel, and the context. Also, the combinations of official 
letters with 'u', social media and 'je'/'jij' and adolescents with 'je'/'jij' occurred frequently. Regarding 
the definitions of clear communication, two categories could be made, namely intentional and 
formal definitions. Both categories include a wide range of definitions of clear communication. The 
municipalities admitted to not always succeeding in clear communication, mainly due to a lack of 
awareness in the organization. Attention to the subject, explanation of usefulness and necessity, and 
support from the municipal council and managers can help with this, according to the municipalities. 
Once that awareness is there, municipalities indicated that you could continue to work on language 
training or other initiatives to ensure clear communication.  With the exception of one municipality, 
all municipalities were familiar with the ‘Direct Duidelijk’ campaign. The degree of involvement 
varied between municipalities. Some municipalities had co-developed the campaign. In addition, a 
number of other municipalities also actively participated in the campaign. Some municipalities did 
want to participate, but they had not been able to because they had not yet had the space and time 
to do so. Finally, there were also municipalities that preferred their own initiatives to ‘Direct 
Duidelijk’. The most common in-house initiatives were language training, rewriting of standard 
letters, and collaboration with language agencies or outside organizations. In addition, a wide range 
of other initiatives existed among the municipalities. 
 For future research, it is recommended that a comparative study be conducted between the 
‘Direct Duidelijk’ campaign and other campaigns that highlight the importance of clear 
communication. This will allow municipalities to choose which campaign best meets their needs. 
Moreover, in future research it can be recommended to work with a combination of interviews and a 
content analysis. In this study, answers around language use were provided through self-reporting. 
Content analysis may provide a more reliable picture and provide a good basis for the interview 
questions. 
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VOORWOORD 
 
“De laatste loodjes wegen het zwaarst” 

“Kom op, nog heel even en je bent ervan af” 
“Nog eventjes die thesis knallen en je hebt je diploma” 

 
De laatste weken kreeg ik vooral dat soort zinnen te horen. En terecht natuurlijk, niemand wilt zo’n 
clichégeval worden die het na al die jaren hard studeren dan nét niet redt. Toch was het makkelijker 
gezegd dan gedaan. De laatste loodjes wogen ook echt het zwaarst. Hoezeer dit onderwerp ook echt 
een passie was en hoezeer ik ook absoluut mijn diploma wilde halen, het wilde allemaal maar niet 
soepel verlopen. Ik heb dan ook heel wat medelijden gehad met mijn familieleden en vrienden die 
een engelengeduld met mij moesten hebben. Een gestreste, emotionele student is geen leuk 
gezelschap, trust me. Toch is het moment er dan eindelijk gekomen, ein-de-lijk. Ik kan niet voor 
honderd procent trots erop terugkijken want er zijn genoeg momenten geweest waarop ik mezelf in 
meerdere talen kon vervloeken. Wél kan ik eerlijk zeggen dat ik blij ben dat ik het toch heb 
gepresteerd en dat heb ik niet alleen voor elkaar gekregen natuurlijk.     
 Ik wil allereerst professor Van Gorp bedanken voor zijn scherpe inzichten en natuurlijk het 
aanbieden van dit onderwerp. Ik wist dat het kiezen van het thesisonderwerp niet makkelijk zou 
worden. De thesis is toch als het ware de pièce de résistance, een uiting van je wetenschappelijke 
kunde, maar ook een uiting van je passie. Aangezien ik me gedurende de opleiding steeds meer 
aangetrokken ging voelen tot overheidscommunicatie, voelde ik me direct aangesproken tot dit 
onderwerp en dat is iets waar ik zeker geen dag spijt van heb gehad. Daarnaast heb ik niet één maar 
twee begeleiders die ik van harte wil bedanken voor hun meedenken en alle goede tips die ze mij 
gegeven hebben. Op de eerste plaats Leen Nijssen die inmiddels van baan is veranderd (niet door 
mijn toedoen mag ik hopen). Op de tweede plaats wil ik ook zeker Silke Brandsen bedanken. Ik heb 
bij hen beiden gemerkt dat ze oprecht meeleven met de studenten en soms zelfs hun eigen vrije tijd 
wilden opofferen om te kunnen helpen. Dat verdient zeker een extra dankjewel. Uiteraard gaat mijn 
volgende bedankje uit naar alle gemeenten die wilden deelnemen aan dit onderzoek. Jullie hebben 
mij ontzettend leerzame inzichten meegegeven en ik hoop van harte dat dit onderzoek is waar jullie 
op hoopten! Dan mogen familie en vrienden niet ontbreken. Zoals gezegd hebben ze het niet 
gemakkelijk gehad met mij om hen heen. Toch hebben ze het met me uitgehouden en een arm om 
me heen geslagen als ik dat nodig had. Ik wil Manon bedanken voor het deelnemen aan de 
studiesessies. De intentie daarvan was om elkaar te motiveren, maar stiekem was zij denk ik meer 
motivator dan ik de hare. Daarnaast wil ik Ines en Sarah ook bedanken voor hun steun. Het feit dat ze 
het zelf ook heel druk hebben maar toch tijd vrij maakten voor mij, zal ik niet vergeten. Een laatste 
en speciaal dankjewel gaat uit naar mijn vriend, Kamiel. Hij was de afgelopen periode echt mijn rots 
in de branding en daar kan ik hem niet genoeg voor bedanken. Zonder jullie allemaal had ik het niet 
kunnen doen! 
 Wat ik als laatste wil meegeven aan elke lezer van deze thesis is dat ik hoop dat het leerzaam 
is, leidt tot nieuwe inzichten en inspireert. Om af te sluiten dan ook een passende quote: 
 
“It always seems impossible until it’s done” – Nelson Mandela   
 

 
Joëlle Janssen, 24-05-2021 
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INLEIDING 
 
Geslaagde communicatie is het hoofddoel van iedereen die zich professioneel met communicatie 

bezighoudt (Den Ouden & Doorschot, 2010). Ook de Nederlandse overheid heeft dat doel wanneer 

zij communiceert naar haar burgers. Hoewel geslaagde communicatie dus zeker wenselijk is, is het 

alles behalve vanzelfsprekend. Zo blijkt uit een landelijk onderzoek dat de Nederlandse overheidstaal 

vaak onduidelijk is voor de burgers (Direct Duidelijk, z.d.-a). Om te begrijpen waarom Nederlandse 

overheidscommunicatie voor grote groepen burgers onduidelijk is, heeft dit onderzoek het 

verkennende doel om een beter inzicht te krijgen in de taal die de Nederlandse overheid gebruikt om 

te communiceren met haar burgers.         

 De ‘overheid’ is een breed begrip aangezien de Nederlandse overheid bestaat uit meer dan 

honderd publieke instellingen (Bovens & Wille, 2011). Het is met louter dit onderzoek niet mogelijk 

de communicatie van al die publieke instellingen te onderzoeken. Daarom zal de focus van dit 

onderzoek liggen op slechts de lokale overheden, meer specifiek op de Nederlandse gemeenten. De 

Nederlandse overheid kan worden onderverdeeld in drie niveaus: centraal, provinciaal en 

gemeentelijk (Vos & Westerhoudt, 2008). Gemeenten vormen dus het laagste overheidsniveau. De 

keuze om de communicatie van lokale overheden en niet die van de centrale overheid te 

onderzoeken, kan worden herleid naar de bestaande literatuur rond overheidscommunicatie. Canel 

en Sanders (2013) kwamen tot de conclusie dat het merendeel van de bestaande literatuur rond 

overheidscommunicatie alleen betrekking heeft op communicatie van de centrale overheid, vaak op 

het niveau van de president of premier. Er is dus nog weinig onderzoek verricht naar hoe 

overheidscommunicatie eruit ziet op het niveau van de decentrale overheden (Canel & Sanders, 

2013). Doordat deze studie zicht richt op de gemeenten als belangrijk onderdeel van de lokale 

overheden, biedt deze studie een kans de leemte in de bestaande literatuur rond 

overheidscommunicatie kleiner te maken. Onderzoek over Nederlandse overheidscommunicatie ging 

bovendien tot nu toe vooral in op het ‘hoe’ en ‘wat’, en niet zo zeer op het ‘waarom’ (De Rooij & 

Aarts, 2014). De kwalitatieve focus die dit onderzoek door middel van de diepte-interviews biedt 

zodat ook de ‘waarom’-vraag wordt beantwoord, ontbrak tot nu toe nog in dit specifieke onderzoek 

domein.           

 Niet alleen het wetenschappelijke domein zal baat hebben met dit onderzoek. Met het 

diepere inzicht dat wordt verkregen in hoe gemeenten communiceren naar burgers, zullen 

aanbevelingen worden opgesteld voor overheidscommunicatie. Gemeenten kunnen van elkaar leren 

en best practices met elkaar delen. Wat helpt en wat helpt niet? Welke taalkeuzes leiden tot 

wenselijke reacties bij de burger? Wetenschappelijk onderzoek heeft al meermaals aangetoond dat 

goede communicatie tussen overheid en burger leidt tot een toename in het politieke vertrouwen bij 

de burgers (Canel & Sanders, 2013). Dat politieke vertrouwen heeft de overheid nodig om te 

overleven. Zo schrijven Bovens en Wille (2011) dat in het algemeen wordt gesteld dat een 

parlementaire democratie zoals Nederland alleen functioneert wanneer burgers een zeker 

vertrouwen hebben in de bestuurders. Zij baseren zich net als velen op de welbekende studie 

genaamd ‘Civic Culture’ van Almond en Verba uit 1963 (Bovens & Wille, 2011). Het delen van best 

practices is dus heel gunstig voor het politieke klimaat. Op die manier heeft dit onderzoek niet alleen 

wetenschappelijke, maar ook maatschappelijke relevantie. Een overheid kan immers niet zonder 

haar burgers en de burgers kunnen niet zonder hun overheid.
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NEDERLANDSE OVERHEIDSCOMMUNICATIE EN HAAR KENMERKEN 
 
1. Overheidscommunicatie in het algemeen 

 
1.1 De doelen van overheidscommunicatie 

Communicatie is een belangrijke functie geworden van overheidsorganisaties (Vos, 2004). Uit 

verschillende studies blijkt dat overheidscommunicatie uiteenlopende doelen heeft (Den Ouden & 

Doorschot, 2010; Leeuwen, 2018; Vos en Westerhoudt, 2008).  Om te beginnen heeft 

overheidscommunicatie, net als de communicatie van de meeste non-profitorganisaties, als doel om 

informatie te verstrekken en gedrag te beïnvloeden (Den Ouden & Doorschot, 2010). Burgers 

moeten namelijk te allen tijde voldoende geïnformeerd worden over overheidszaken en het beleid 

wat de overheid hen oplegt. Om te achterhalen wat de belangrijkste doelen zijn van 

overheidscommunicatie, bevroegen Vos en Westerhoudt (2008) in hun studie de topmanagers en 

communicatiemanagers van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Allereerst werd 

aan de managers gevraagd een rangschikking te maken van vier vastgestelde communicatiedoelen. 

Daarvan scoorde interactie met burgers het hoogst, gevolgd door transparantie in het 

overheidsbeleid en een basis aan steun voor dat beleid vanuit de burgers. De bijdrage aan een 

positief imago kreeg de laagste score toegekend. Daarnaast mochten de managers ook zelf een 

aantal volgens hen belangrijke doelen van overheidscommunicatie opnoemen. Zij gaven aan dat 

overheidscommunicatie belangrijk is voor het versterken van het vertrouwen in de overheid, het 

geïnformeerd houden van het publiek zodat het publiek kan deelnemen aan de democratie en het 

tot stand brengen van een levendige, eventueel lokale, democratie. De managers drukten met name 

het belang uit van interactie met het publiek, monitoring van de publieke perceptie, legitimering en 

politiek vertrouwen (Vos en Westerhoudt, 2008). Ook Leeuwen (2018) benoemde diezelfde link 

tussen overheidscommunicatie en het vertrouwen van de burgers. Strategische 

overheidscommunicatie kan namelijk worden ingezet om vertrouwen in de overheid op te bouwen 

(Leeuwen, 2018). Communicatie is dus één van de belangrijkste instrumenten om de 

geloofwaardigheid van de regering te bewijzen. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat alle 

communicatie moet zijn afgestemd op het publiek waaraan de communicatie is gericht (Leeuwen, 

2018) . 

 

1.2 Verschillen en overeenkomsten met commerciële communicatie 

Hierboven werden de diverse doelen van overheidscommunicatie besproken. In het algemeen geldt 
dat overheidscommunicatie een ander hoofddoel heeft dan communicatie van commerciële 
organisaties. De overheid communiceert namelijk op de eerste plaats om haar burgers te dienen, 
terwijl ondernemingen vooral zijn gericht op het behalen van winst bij hun clientèle (Liu et al., 2010).  
Een ander verschil is dat overheidsmedewerkers significant meer druk voelen om aan de 
informatiebehoefte van hun primaire publiek te voldoen dan bedrijfsmedewerkers (Liu et al., 2010). 
Daarnaast geldt dat de impact van externe, juridische kaders en de politiek groter zijn in de publieke 
sector dan in de privé sector. Ten slotte rapporteren de media vaker negatief over 
overheidscommunicatoren, dan over communicatiemedewerkers in de commerciële sector (Liu et 
al., 2010). Een verklaring daarvan kan zijn dat overheidscommunicatoren vaker worden gevraagd hun 
organisatie te vertegenwoordigen in de media (Liu et al., 2010).     
 Toch gelden er ook een aantal overeenkomsten. Hoewel het hoofddoel van 
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overheidsorganisaties is om burgers te dienen, geldt voor overheid even goed als voor commerciële 
organisaties dat ze doeltreffend moet communiceren met haar voornaamste doelgroep (Liu et al., 
2010). Een andere overeenkomst tussen beide partijen is dat zij beiden gebruik maken van diverse 
media om burgers te bereiken (Kim & Krishna, 2018).  
 

1.3 Public engagement en beleid 

Het begrip ‘public engagement’ heeft uiteenlopende betekenissen, telkens afhankelijk van de context 

(Kang, 2014). Toch kan er wel een gemeenschappelijke kern worden onderscheiden, namelijk het 

behalen van steun bij het doelpubliek en het hebben van betekenisvolle relaties met dat doelpubliek 

zodat de organisatie haar doelen kan bereiken (Kim & Krishna, 2018). Een veel voorkomende 

betekenis van ‘public engagement’ is dan ook het betrekken van burgers in overheidsbeleid (Kim en 

Krishna, 2018). Beleidsvorming maakt een groot deel uit van het takenpakket van de overheid 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2018). Om het door de overheid 

opgestelde beleid te kunnen implementeren in de samenleving, is te allen tijde publieke steun nodig. 

Zorgvuldige communicatie kan helpen die publieke steun te verkrijgen (De Rooij & Aarts, 2014). Met 

zorgvuldige communicatie bedoelen De Rooij en Aarts (2014) de bewuste creatie van 

interactiemomenten tussen de overheid en haar burgers. Door middel van die interactie kunnen 

burgers mede ervoor zorgen dat het beleid goed aansluit bij wat er in de samenleving speelt (De 

Rooij & Aarts, 2014). Om tot wederzijdse interactie met burgers te komen, moeten 

overheidsorganisaties transparant, bereikbaar en reactief zijn (Vos, 2004). Een voordeel van die 

wederzijdse interactie is dat de burgers zich op die manier ook medeverantwoordelijk gaan voelen 

voor de uitvoering van het beleid, aangezien zij het beleid mede hebben vormgegeven (de Rooij & 

Aarts, 2014). Ten slotte zorgt die zorgvuldige communicatie er ook voor dat het beleid kwalitatief 

beter is. Het betrekken van burgers, oftewel  public engagement, door middel van zorgvuldige 

communicatie heeft dus meerdere voordelen wat betreft de vorming van het beleid (De Rooij & 

Aarts, 2014).           

 De ontwikkeling van het beleid is echter slechts de eerste stap van het beleidsproces. 

Vervolgens moet het beleid ook worden toegepast door de overheidsorganen en worden opgevolgd 

door de burgers. Goede communicatie draagt niet alleen bij aan de beleidsvorming, maar kan ook 

helpen het beleid soepeler uit te voeren (De Graaf, 2009; De Rooij & Aarts, 2014). Dat kan worden 

verklaard door het feit dat burgers dankzij zorgvuldige communicatie eerder gestimuleerd raken om 

de door de overheid gewenste gedragingen uit te voeren (De Rooij & Aarts, 2014). Die bijdragen van 

goede communicatie beschreef De Graaf (2009) al eerder onder de noemer van het ‘instrumentele 

perspectief’. Communicatie dient volgens hem als een instrument om de gewenste resultaten te 

behalen in termen van beleid, zowel wat betreft de vorming als de uitvoering ervan (De Graaf, 2009). 

Tenslotte stelt ook Kang (2014) dat public engagement functioneert als een positieve bemiddelaar 

tussen enerzijds het politiek vertrouwen en de tevredenheid van burgers en anderzijds een gedrag 

dat de overheid en haar beleid ondersteunt. Public engagement leidt dus niet zozeer tot een directe 

gedragsuitkomst bij de burgers, maar het zorgt wel voor een positief sentiment bij de burgers (Kang, 

2014). Aangezien de perceptie en evaluatie van burgers met betrekking tot de 

overheidscommunicatie mede het succes van de achterliggende strategie bepalen, is een dergelijk 

positief sentiment wel degelijk van belang (Kim & Krishna, 2018).    

 Hoewel er dus een positieve invloed uitgaat van zorgvuldige communicatie op beleid, is er 

daarnaast sprake van tweerichtingsverkeer, van een wisselwerking tussen communicatie en beleid 

(Leeuwen, 2018). Om tot geslaagde communicatie te kunnen komen, moet de communicatie ook zijn 

afgestemd op de beleidsontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat de afzonderlijke beleidsverklaringen 

samen in één plan en onder één samenhangend verhaal zijn ondergebracht (Leeuwen, 2018). 
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Bovendien moet er rekening worden gehouden met het perspectief van de burgers op het beleid. 

Het helpt daarbij als de overheid die kanalen en die taal gebruikt, die de burgers zelf ook gebruiken 

(Leeuwen, 2018). Optimaal gezien, moet overheidscommunicatie worden afgestemd op het gevoel 

dat de burgers hebben ten opzichte van de overheid en op de behoeften die de burgers op dat 

moment hebben (Kim & Krishna, 2018). 

 

1.4 Communicatie en gedragsverandering 

In de vorige paragraaf werd beschreven hoe overheidscommunicatie een invloed kan uitoefenen op 

beleid. Er zijn echter heel wat zaken die de overheid van de burger verlangt, zoals het betalen van 

belastingen, het stemmen tijdens landelijke of regionale verkiezingen en in de huidige 

omstandigheden van de COVID-19 pandemie bijvoorbeeld ook het opvolgen van de Corona-

maatregels. Volgens het Capability-Opportunity-Motivation Behaviour (COM-B) model ligt 

gedragsverandering dan ook de aan de grond van alle overheidscommunicatie (Leeuwen, 2008). De 

naam toont al aan dat het model bestaat uit vier hoofdcomponenten, namelijk vermogen, motivatie, 

gelegenheid en gedrag (Leeuwen, 2008). Het COM-B model kan zowel worden gebruikt voor het 

ontwerpen van een interventie gericht op gedragsverandering als voor het contextueel begrijpen van 

gedrag (Law et al., 2011). De componenten vermogen, motivatie en gedrag werken op elkaar in en 

generen zo een zeker gedrag. Dat gedrag beïnvloedt op zijn beurt ook de onderlinge componenten 

(Michie et al., 2011). Tot vermogen behoren de nodige kennis en vaardigheden om een bepaald 

gedrag tot stand te brengen. Onder motivatie worden alle hersenprocessen verstaan die een bepaald 

gedrag stimuleren en sturen, het gaat daarbij dus niet per se om bewuste besluitvorming (Michie et 

al., 2011). Motivatie omvat processen gebaseerd op gewoonte, emotionele reacties, maar ook 

analytische besluitvorming. Ten slotte wordt gelegenheid gedefinieerd als alle factoren buiten het 

individu die het gedrag mogelijk kan maken (Michie et al., 2011). Zie Figuur 1 voor de fysieke 

weergave van het COM-B model.  

 

Figuur 1. Noot. Overgenomen uit: “The behaviour change wheel: A new method for characterising and 

designing behaviour change interventions.”, door Michie, S., van Stralen, M. M., en West, R., 2011, 

Implementation Science, 6(1) (https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42). 

 

Het COM-B model vormt de kern van het bredere Behaviour Change Wheel (BCW) model 

(Law et al., 2021). Het COM-B model identificeert alleen wat moet veranderen zodat het gewenste 

gedrag kan worden behaald (Michie et al., 2016). Het BCW-model voegt daaraan toe dat het de 

https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42
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interventiefuncties en de daarbij behorende beleidscategorieën identificeert die kunnen helpen die 

verandering te bereiken. Het voegt dus een stukje kennis toe waardoor de kans op het bereiken van 

het gewenste gedrag toeneemt (Michie et al., 2016). Wanneer de overheid dus een bepaald gedrag 

van burgers wilt stimuleren maar daar tegenaan loopt, bieden zowel het COM-B model an sich als 

het allesomvattende BCW-model een goed hulpmiddel om te identificeren waar de overheid haar 

communicatie vooral op moet richten. In het BCW-model zijn ook de subcategorieën zichtbaar van 

vermogen, motivatie en gelegenheid (Michie et al., 2011). Bij vermogen wordt er een verschil 

gemaakt tussen het psychologische vermogen enerzijds, en het fysieke vermogen anderzijds. 

Motivatie wordt onderverdeeld in reflectieve processen en automatische processen (Michie et al., 

2011). Voor gelegenheid geldt er een verschil tussen de fysieke gelegenheid die de omgeving 

voorziet en de sociale gelegenheid die wordt vormgegeven door de culturele omgeving. Die culturele 

omgeving bepaalt hoe mensen denken (Michie et al., 2011). Naast die kern bestaande uit het COM-B 

model, kent het BCW-model twee niveaus, waarvan het ene interventiefuncties bevat en het andere 

de hogere beleidscategorieën (Michie et al., 2016). Het BCW-model wordt weergegeven in Figuur 2. 

  

 
Figuur 2. Noot. Overgenomen uit: “The behaviour change wheel: A new method for characterising and 

designing behaviour change interventions.”, door Michie, S., van Stralen, M. M., en West, R., 2011, 

Implementation Science, 6(1) (https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42). 

 

2. Nederlandse overheidscommunicatie 

 
2.1 De lagen van Nederlandse overheid 

De Nederlandse overheid spreekt haar burgers op verschillende manieren aan, waardoor velen de 
overheid als een veelkoppig monster beschouwen (Vos, 2004). Verschillende overheidsorganisaties 
en -afdelingen richten zich tot de burgers, de overheid spreekt niet met één stem (Vos, 2004). Om te 
kunnen nagaan hoe Nederlandse overheidscommunicatie eruit ziet, is het allereerst van belang om 
te weten uit welke lagen de overheid in Nederland bestaat. Nederland is een parlementaire, 
representatieve democratie (Kraaier, 2016). Kenmerkend voor een democratie vindt de politiek 
plaats binnen een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Zo omvat de Nederlandse overheid meer dan 
1600 organisatie en instanties verdeeld over het land (Vos & Westerhoudt, 2008). In totaal zijn er 

https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42
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drie bestuurslagen: het Rijk, de provincies en de gemeenten. Nederland telt al sinds 1986 twaalf 
provincies en volgens het CBS had Nederland in 2020 in totaal 355 gemeenten (Centraal Bureau voor 
de Statistiek, 2020). Die gemeenten vormen dus de laagste bestuurslaag en hebben de focus binnen 
dit onderzoek. De gemeenten in Nederland mogen veel dingen zelfstandig beslissen. Van het 
onderwijs, tot afvalinzameling en gemeentelijke belastingen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2019). De belangrijkste taak van het gemeentebestuur bestaat dan ook uit de 
ontwikkeling van die zelfstandige keuzes. Echter is het ook de taak van de gemeente om landelijk 
vastgestelde wetten uit te voeren op lokaal niveau. Die procedure waarbij nationale wetgeving lokaal 
wordt toegepast, wordt ‘medebewind’ genoemd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2019). Zo moet elke burger in Nederland bijvoorbeeld geregistreerd staan in de 
Basisregistratie Personen (BRP) en is het de taak van de gemeenten deze persoonsgegevens bij te 
houden.  
 
2.2 De evolutie van Nederlandse overheidscommunicatie 

Overheidscommunicatie is relatief goed ontwikkeld in Nederland (Vos, 2009). Het draagt bij aan de 
betrokkenheid van burgers, ambtenaren en politici in de  ontwikkeling van interactieve 
beleidsvorming en beleidsuitvoering (Katus, 2000, in Vos, 2009). Nederlandse 
overheidscommunicatie heeft echter in de afgelopen eeuw heel wat veranderingen ondergaan om 
tot een dergelijk punt van ontwikkeling te komen (Katus, 2000, in Vos, 2009). Om beter te begrijpen 
hoe de overheidscommunicatie van vandaag de dag er uitziet, is het nuttig na te gaan hoe deze tot 
stand is gekomen.          
 In de jaren vijftig van de vorige eeuw stond bescherming van de burger ten opzichte van de 
overheid centraal (De Rooij & Aarts, 2014). Daarin speelden Nederlandse staatscommissies een 
belangrijke rol. Om er zeker van te zijn dat er geen wilsbeïnvloeding plaatsvond, werd er toen een 
verbod ingevoerd op beïnvloeding via propaganda en public relations (De Rooij & Aarts, 2014). Dat 
verbod kan worden verklaard door de naweeën die de Tweede Wereldoorlog met zich meebracht. 
Volgens Kraaier (2016) heeft vijf jaar aan nazipropaganda de Nederlandse bevolking allergisch 
gemaakt voor eender welke vorm van indoctrinatie. Een onderzoekscommissie legde in 1946 daarom 
vast dat elke regeringsmededeling zich tot feiten en correcte informatie moest beperken en  een 
neutrale toon en woordkeuze moest bevatten (Kraaier, 2016).      
 Die zienswijze is voor een langere periode blijven hangen (De Rooij & Aarts, 2014). Pas vanaf 
de jaren zeventig vond er een verschuiving plaats in de richting van openbaarheid en publieke 
verantwoording. Er werd steeds meer aandacht geschonken aan het recht op informatie van burgers 
(De Rooij & Aarts, 2014). Die verschuiving leidde tot de publicatie van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur in 1991. Het Openbaar Ministerie beschrijft die wet als volgt: “De Wet Openbaarheid van 
Bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd 
openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is 
om openbaar te maken.” (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2019). Naast de invoering van die wet, 
ontstond er bij de overheid ook meer ruimte om communicatie in te zetten als middel om 
goedgekeurd beleid te implementeren (De Rooij & Aarts, 2014). Op die manier veranderde de 
gesloten houding van de overheid in een meer actief en open voorlichtingsbeleid.  
 Vervolgens kwamen vanaf de jaren negentig ook begrippen als burgerparticipatie op 
(Lancksweerdt, 2009). Hoewel de term burgerparticipatie tegenwoordig al gauw opduikt, blijft een 
juridische definitie vaak achterwegen (Lancksweerdt, 2009). Dat kan mogelijk worden verklaard door 
het feit dat ‘participatie’ in het algemeen wordt gezien als een containerbegrip. Participatie kan 
echter worden beschreven als het geheel aan instrumenten en methoden die maatschappelijke 
actoren de mogelijkheid bieden het beleid van de overheid te beïnvloeden (Lancksweerdt, 2009).  
Lancksweerdt (2009) kent in zijn studie de volgende juridische definitie toe aan burgerparticipatie: 
“Participatie is het op een vrijwillige wijze beïnvloeden van de besluitvorming van de overheid door 
particuliere actoren, op een door de overheid georganiseerde wijze”. Wanneer in deze studie over 
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burgerparticipatie wordt gesproken, wordt bovenstaande betekenis bedoeld. Voorbeelden van 
participatieprojecten die werden uitgevoerd waren referenda, maar ook allerlei andere vormen van 
interactieve beleidsontwikkeling (Vos, 2007). 

Ten slotte gaven een dalende opkomst bij de verkiezingen en een toenemend 
maatschappelijk ongenoegen aan het begin van de eenentwintigste eeuw aanleiding tot de 
ontwikkeling van een nieuwe communicatieaanpak (Kraaier, 2016). Dat maatschappelijk ongenoegen 
werd veroorzaakt door economisch verval en een stijgende werkeloosheid. De overheid probeerde 
beter in te spelen op de behoeften en wensen van de burgers door hen te betrekken bij het 
beleidsvormingsproces (Kraaier, 2016). Die pogingen verliepen echter zonder succes waardoor de 
burgers hun respect voor de overheid verloren (Vos, 2007). Daarom werd in 2001 onder leiding van 
Jacques Wallage een onderzoekscommissie opgericht (Kraaier, 2016). Deze commissie kreeg de naam 
‘Commissie Toekomst Overheidscommunicatie’ maar wordt ook wel ‘Commissie Wallage’ genoemd 
in verwijzing naar de stichter. Die commissie had als doel om te onderzoeken hoe 
overheidscommunicatie effectiever maar ook toegankelijker kon worden. Wallage stelde dat 
communicatie de sleutel zou kunnen zijn om de relatie tussen overheid en burgers te verbeteren. 
Daarom schreef de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie in 2001 de aanbeveling dat de 
overheid meer aandacht moest schenken aan het betrekken van burgers bij beleidsvorming. Zo 
zouden burgers frequenter en actiever moeten kunnen deelnemen aan het proces van die 
beleidsvorming (De Rooij & Aarts, 2014). Volgens Wallage zou dat leiden tot een wet- en regelgeving 
met breed maatschappelijk draagvlak (Kraaier, 2016).  Die meer open houding waarbij burgers 
worden uitgenodigd actief deel te nemen onder het motto van burgerparticipatie, is tot op het 
heden nog altijd kenmerkend voor de Nederlandse overheidscommunicatie (De Rooij & Aarts, 2014). 

 
 
2.3 Functies van overheidscommunicatie 

De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2001, in Vos, 2009) heeft de drie functies van 
overheidscommunicatie in Nederland beschreven. De eerste functie is bedrijfscommunicatie en 
houdt in dat de overheidsorganisatie als geheel wordt gepresenteerd inclusief haar doelen. De 
tweede functie van overheidscommunicatie dat naar voren werd geschoven is beleidscommunicatie. 
Het kan dan gaan om communicatie over beleid, communicatie als beleid, communicatie in het 
beleid zelf of het doen aan interactieve beleidsvorming samen met burgers. De laatste functie van 
overheidscommunicatie zoals beschreven door de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie is 
organisatie-gerelateerde communicatie. Die communicatie draagt bij aan alle interne processen van 
een gemeente, bijvoorbeeld interne communicatie maar ook crisiscommunicatie valt hieronder 
(Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, 2001, in Vos, 2009).  
 
 
2.4 Uitdagingen voor gemeenten 

Over het algemeen zijn mensen tevreden met de plek waar ze wonen en het directe contact met 
overheidsorganisaties (Vos, 2004). Toch is de algemene beoordeling van de gemeenten niet hoog, 
wat vooral komt doordat het algemeen vertrouwen in de politiek laag is (Vos, 2004). Communicatie 
kan bijdragen aan de effectiviteit van het presteren van gemeenten op meerdere gebieden, 
waaronder het opstellen van beleid (Katus, 2000, in Vos, 2009). Communicatie zou dus kunnen 
helpen het vertrouwen in de gemeenten te versterken. Vos (2009) deed bovendien onderzoek naar 
de kwaliteit van Nederlandse overheidscommunicatie op het gemeentelijke niveau. Uit haar 
resultaten kwam naar voren dat er zowel bij de nevenfunctie bedrijfscommunicatie als bij 
nevenfunctie beleidscommunicatie met name slecht werd gescoord op transparantie. Dat wijst erop 
dat de gemeentelijke prioriteiten niet duidelijk zijn voor de burgers. Nieuw beleid zou dus actiever 
moeten worden gecommuniceerd en de regelgeving moet duidelijker worden verwoord (Vos, 2009). 
Vos en Westerhoudt (2008) deden ook onderzoek naar de meest prominent aanwezige uitdagingen 
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voor gemeenten. Topmanagers en communicatiemanagers van overheidsorganisaties noemden 
daarbij een drietal uitdagingen op die volgens hun eigen ervaring de grootste uitdagingen vormden. 
Allereerst benoemden zij het verhogen van de participatiegraad van de burgers. Op de tweede plaats 
gaven de managers aan dat er meer aandacht uit moet gaan naar digitale communicatie. Ten slotte 
gaven de respondenten aan dat de communicatie van gemeenten voor de burgers vaak nog niet 
duidelijk genoeg is en dus duidelijker moet worden (Vos en Westerhoudt, 2008). Vooral die laatste 
uitdaging stemt overeen met het onderwerp van deze studie. 
 

3. Taalregisters en toepassing op de overheid 

In de vorige paragrafen werd reeds besproken op welke manier de juiste communicatie kan 

bijdragen aan een goede relatie tussen de overheid en de burger en aan beter beleid. Communicatie 

komt niet uit het luchtledige maar verloopt via taalregisters (Agha, 1999).  Om de taalkeuzes van de 

overheid te begrijpen, is dus kennis nodig van die taalregisters. Agha (1999) definieert een 

taalregister als “Een taalkundig repertoire dat intern verbonden is met de cultuur, met bepaalde 

sociale praktijken en met personen die zich met dergelijke praktijken bezighouden”. Met sociale 

praktijken worden beroepssectoren bedoeld waaronder geneeskunde, handel, wetenschap, sport, 

enzovoort (Agha, 1999). Afhankelijk van de aard van de sociale praktijk geldt er een ander 

taalregister. Er kunnen dus veel aparte taalregisters worden onderscheiden volgens Agha (1999). Ook 

overheidscommunicatie bevat vanuit die logica een eigen taalregister. Dat taalregister zal door 

ambtenaren dus ook worden toegepast wanneer zij communiceren met de burgers. In het kader van 

dit onderzoek worden specifiek twee verschillende onderdelen van het taalregister onderzocht. Op 

de eerste plaats wordt gekeken naar het niveau waarop de taal van ambtenaren wordt geschreven 

en de implicaties van dat niveau. Op de tweede plaats worden de verschillende aanspreekvormen 

met elkaar vergeleken en gekeken welke vorm kenmerkend is voor overheidscommunicatie. Het is 

daarbij belangrijk om na te gaan hoe de keuze voor die taalniveaus en aanspreekvormen tot stand 

komt vanuit een eventueel taalbeleid. De overheid heeft geen concrete wetgeving rondom 

taalbeleid, maar biedt wel een aantal richtlijnen aan voor overheidsinstanties om toe te passen 

(Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Echter zouden Nederlandse gemeenten in algemene zin vaak 

het landelijke beleid volgen (Vos & Westerhoudt, 2008). Dit onderzoek zal nagaan of dat ook geldt 

voor de taalkeuzes die gemeenten maken wanneer zij communiceren met burgers. Daarom is de 

eerste deelvraag van deze studie: “Hoe komt het taalbeleid van Nederlandse gemeenten tot stand?” 

 

3.2 Taalniveaus 

Een manier om taal te rangschikken is door middel van de taalniveaus. Die taalniveaus zijn op 

Europees niveau vastgesteld door middel van het zogeheten ‘Gemeenschappelijk Europees 

Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen’ (Council of Europe, 2018). Tegenwoordig staat dit 

beter bekend als het Europees Referentiekader (ERK), ook wel Common European Framework of 

Reference (CEFR) genoemd. Dankzij dat kader kan het taalonderwijs in Europa beter op elkaar 

worden afgestemd (Jansen, 2013). Zo is het ERK in Europa, waaronder ook in Nederland, het meest 

gebruikte instrument om taaltoetsen, leerplannen en nationale onderwijsnormen aan een bepaald 

niveau te kunnen koppelen bij het doceren van vreemde talen (Jansen, 2013). Ook in het algemeen 

biedt het richtlijnen voor elke Europese taal om het eigen taalniveau te beoordelen. Ten slotte 

maken linguïstieke wetenschappers ook gebruik van het ERK in hun onderzoek om bevindingen aan 

een bepaalde eenheid te kunnen koppelen (Wisniewski, 2017).     

 Het ERK werd in 2001 in het leven geroepen door de Europese Unie (Jansen, 2013; 
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Wisniewski, 2017). Het oorspronkelijke doel van het ERK luidde als volgt: “het zorgen voor een 

grotere transparantie in taalniveaus over landsgrenzen heen, mede om de bewegingsvrijheid van 

mensen en ideeën te bevorderen” (Council of Europe, 2018). Het ontstaan van het ERK toont 

bovendien aan dat er een grensoverschrijdende behoefte was aan een taalonafhankelijke, 

gestandaardiseerde maat om taalbeheersing in uit te drukken (Wisniewski, 2017). Momenteel maakt 

het ERK een vast onderdeel uit van de onderwijs- en toetsingspraktijk. Niet alleen binnen Europa, 

maar ook daarbuiten (Council of Europe, 2018).      

 Het ERK onderscheidt in totaal zes taalniveaus die bestaan uit drie hoofdniveaus en twee sub 

niveaus (Jansen, 2013). De hoofdniveaus worden geordend door de letters A, B en C, de sub niveaus 

door de cijfers 1 en 2 (Jansen, 2013). Een veel voorkomende groepering vindt plaats in drie brede 

categorieën: ‘basisgebruiker’ (niveau A1 en A2), ‘onafhankelijke gebruiker’ (niveau B1 en B2) en 

‘vaardige gebruiker’ (niveau C1 en C2) (Council of Europe, 2018). De niveaus lopen wat betreft hun 

moeilijkheidsgraad van laag naar hoog met A1 als het laagst te behalen niveau en C2 als hoogst te 

behalen niveau (Jansen, 2013). A1 wordt veelal geassocieerd met een beginnersniveau en C2 met het 

niveau dat moedertaalsprekers hebben. Toch werden oorspronkelijk andere betekenissen gekoppeld 

aan beide niveaus volgens het ERK (Council of Europe, 2018). A1 kreeg de naam ‘doorbraak’ en werd 

bedoeld als het laagste niveau gekenmerkt door een zeer algemeen taalgebruik. Het weergeeft het 

moment waarop mensen wel al interactie kunnen hebben in een taal, vragen kunnen stellen en 

beantwoorden en uitspraken kunnen doen, al is het op eenvoudige wijze. Vaak vindt de interactie 

dan plaats over vertrouwde onderwerpen (Council of Europe, 2018). Niveau C2 met de naam 

‘beheersing’ representeert daarnaast een hoge mate van nauwkeurigheid, gepaste woordkeuze en 

een moeiteloze omgang met de taal. De interactie heeft dan betrekking op heel uiteenlopende 

onderwerpen, niet slechts vertrouwde (Council of Europe, 2018).    

 Nu bekend is welke taalniveaus er zijn en hoe ze zijn ontstaan, is het belangrijk om te weten 

of de overheid een standaard taalniveau hanteert en/of nastreeft in hun communicatie naar de 

burger. Het Ministerie van Algemene Zaken (2019) geeft aan dat taalniveau B1, het niveau voor 

intermediairen, het wenselijke taalniveau is voor overheidscommunicatie richting burgers. Dat 

taalniveau kenmerkt zich door frequent voorkomende woorden te gebruiken en korte, eenvoudige 

en actieve zinnen te formuleren. Echter worden de teksten die overheden evenals bedrijven 

gebruiken in de praktijk meestal op taalniveau C1 geschreven (Ministerie van Algemene Zaken, 

2019). Het gewenste taalniveau komt dus niet overeen met het meest gebruikte taalniveau. Een 

belangrijk, nadelig gevolg van die keuze, is dat lager opgeleiden de tekst vaak niet begrijpen. Naast 

het gegeven dat taalniveau B1 voor laagopgeleiden geschikter is, blijkt het ook voorkeur te krijgen 

van hoger opgeleiden (Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Uit de interviews van deze studie zal 

blijken welk taalniveau door gemeenten vooral wordt gebruikt en nagestreefd. Dat leidt tot de 

volgende deelvraag: “Hoe ziet de inrichting van het taalniveau bij Nederlandse gemeenten eruit?”  

 

3.3 Aanspreekvormen 

Een volgend onderdeel van het taalregister dat in deze studie wordt besproken en onderzocht, 

bestaat uit de aanspreekvormen. De Nederlandse taal is een zogeheten T/V-taal, afgeleid van het 

Franse ‘tu’ en ‘vous’ (Van Zalk & Jansen, 2004). Net als het Frans, kent het Nederlands meerdere 

vormen van het persoonlijke voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud (Brown & Gilman, 

1960). Die vormen worden ook wel pronomina genoemd. Voor het Franse ‘tu’ kennen we in het 

Nederlands twee vormen, de vormen ‘je’ en ‘jij’. De vorm ‘vous’ wordt vertegenwoordigd door het 

Nederlandse ‘u’ (Van Zalk & Jansen, 2004).        

 Die verschillende vormen zijn er om telkens de specifieke sociale relatie tussen 



 

  10 

KU LEUVEN 
FACULTEIT LETTEREN 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 

gesprekspartners aan te duiden. De specifieke woordkeuze, zoals de keuze voor een bepaalde 

aanspreekvorm, biedt namelijk informatie over sociale processen die tussen mensen plaatsvinden 

(Tausczik & Pennebaker, 2010). Al vanaf het begin van de twintigste eeuw, gebruiken 

Nederlandstaligen ‘je/jij’ en ‘u’ om die sociale relaties te karakteriseren (Van Zalk & Jansen, 2004).  

Bovendien gaven Brown en Gilman (1960) al aan dat niet alleen de vorm van de pronomina voor dat 

verschil zorgt. Ook heeft iedere taalgebruiker een eigen interpretatie van het verschil in sociale 

relatie dat de pronomina uitdrukken. Brown en Gilman  (1960) introduceerden twee mogelijke 

vormen van interpretatie: statusinterpretatie en solidariteitsinterpretatie. Die termen worden nu nog 

steeds gebruikt en zijn van toepassing op specifieke perioden in de tijd (Van Zalk & Jansen, 2004). 

Afhankelijk van de vorm van interpretatie, worden de pronomina op verschillende wijzen aan 

gesprekspartners toegekend. Wanneer status het vertrekpunt is, worden hoger geplaatste 

gesprekspartners met ‘u’ aangesproken en gelijken of lager geplaatsten met ‘je/jij’. Die toekenning 

van de pronomina was kenmerkend voor het begin van de 20e eeuw, toen Nederland een sterk 

statussysteem had. Vanaf de jaren 60, 70 van de vorige eeuw vond er als het ware een 

herinterpretatie plaats van de pronomina. Het statussysteem ondervond veel kritiek waardoor de 

statusinterpretatie overging op de solidariteitsinterpretatie. Volgens de solidariteitsinterpretatie 

worden mensen uit de eigen groep aangesproken met ‘je/jij’ en mensen buiten de eigen groep met 

‘u’ (Van Zalk & Jansen, 2004).          

 Ook tegenwoordig houdt de solidariteitsinterpretatie nog stand (Oosterhof, Heynderickx & 

Meex, 2017). Volgens de solidariteitsinterpretatie kunnen ‘je’ en ‘jij’ worden beschreven als de 

vertrouwelijkheidsvormen en ‘u’ als de beleefdheidsvorm, voor mensen die je niet of amper kent. 

Datzelfde principe geldt voor de vervoegingen van die pronomina wanneer ze de functie hebben van 

object of een possessieve functie uitoefenen in een zin (Oosterhof, Heynderickx & Meex, 2017). 

Tabel 1 ‘Het paradigma voor de pronomina van de tweede persoon enkelvoud’ geeft dat verschil 

inclusief de vervoegingen overzichtelijk weer: 

 

Noot. Overgenomen uit “Gecombineerd gebruik van u en je in personeelsadvertenties: Over de grammaticale 

en culturele context van aanspreekvormen.”, door Oosterhof, A., Heynderickx, P., & Meex, B., 2017, Tijdschrift 

Voor Taalbeheersing, 39(3), 329-346. 

Grezel (2007) stelt daarentegen dat de associaties met de aanspreekvormen de afgelopen eeuw zijn 

veranderd. De aanspreekvorm ‘u’ straalt tegenwoordig eerder afstand uit dan beleefdheid. Als de 

spreker wilt aangeven dat hij op gelijke voet staat met de luisteraar, kiest hij namelijk eerder voor ‘je’ 

of ‘jij’.  Wel toont men met ‘u’ nog altijd respect voor de ander en blijft het een manier om status uit 

te drukken (Grezel, 2007).  De aanspreekvormen ‘je’ en ‘jij’ verkleinen juist de afstand tussen de 

sprekers en zijn op die manier de tegenhangers van de aanspreekvorm ‘u’ (Grezel, 2007). Daarnaast 

worden ‘je’ en ‘jij’ geassocieerd met solidariteit, informeel, kameraadschappelijk en vertrouwd 

(Grezel, 2007). Wat betreft de associaties voor ‘je’ en ‘jij’ blijft het solidariteitsprincipe dus wel nog 

geldig (Oosterhof, Heynderickx & Meex, 2017). Volgens Grezel (2007) is er de afgelopen halve eeuw 

sprake van informalisering en winnen ‘je’ en ‘jou’ steeds meer aan populariteit. Toch blijft er in 
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zekere zin in mate van onduidelijkheid aanwezig wat betreft het gebruik van de aanspreekvormen, 

een onduidelijkheid die er altijd al was (Grezel, 2007; Van Zalk & Jansen, 2004).   

 Niet alleen sociale relaties hebben echter een invloed op de keuze voor de aanspreekvorm. 

Die keuze wordt bovendien beïnvloed door zowel taalinterne als taalexterne (Oosterhof, Heynderickx 

& Meex, 2017). Tot de taalinterne factoren behoort de functie die het voornaamwoord telkens 

uitoefent in een bepaalde context. Zo blijkt dat het voornaamwoord ‘u’ vaker voorkomt in een 

objectsfunctie of een possessieve functie dan in een subjectsfunctie (Oosterhof, Heynderickx & 

Meex, 2017). Met taalexterne factoren wordt de invloed van onder andere cultuur bedoeld. Zo werd 

het Nederlandse gebruik van de pronomina met het Vlaamse gebruik van de pronomina met elkaar 

vergeleken. Er werd statistische significantie gevonden voor de hypothese dat er meer u-vormen dan 

je/jij-vormen voorkomen in Vlaamse vacatures in vergelijking met Nederlandse vacatures (Oosterhof, 

Heynderickx & Meex, 2017).        

 Wanneer de overheid communicatie opstelt aan haar burgers, zal er ook een keuze moeten 

worden gemaakt wat betreft de aanspreekvormen. Dat het kiezen van de juiste aanspreekvorm zo 

belangrijk is, kan worden verklaard aan de hand van het begrip positive face zoals gedefinieerd door 

Brown en Levinson (1987). Zij ontwikkelden de zogeheten Politeness theory, een sociologische 

theorie die stelt dat mensen tijdens sociale interactie als doel hebben om positieve, sociale waarden 

te behalen. Hun werk is gebaseerd op de eerdere studie van Erving Goffman: ‘The presentation of self 

in everyday life’ (1959). Goffman (1959) sprak over het concept face als de vertegenwoordiger van 

ons publieke zelfbeeld. Tijdens sociale interactie zijn mensen volgens Goffman bezorgd over hoe 

anderen hen beschouwen. Mensen streven ernaar dat de identiteit die zij creëren, de manier waarop 

ze willen dat anderen hen zien, telkens behouden blijft doorheen de sociale interactie. Wanneer hij 

dus spreekt over ‘to lose face’, wat wij zouden beschrijven als ‘gezichtsverlies’, dan is er sprake van 

een beschadigd zelfbeeld. Ook Brown en Levinson (1987) spreken over de mogelijkheid van het 

leiden van gezichtsverlies onder de term Face Threatening Act (FTA). Zij onderscheiden vervolgens 

ook twee soorten face: positive en negative face. Positive face, de vorm die in dit geval van belang is, 

kan worden geïnterpreteerd als het verlangen om door anderen leuk gevonden, gewaardeerd en 

geaccepteerd te worden. Negative face heeft te maken met de wens om niet gestoord te worden in 

een bepaalde activiteit. Er kan dus een link worden gelegd met positive face en het gebruik van de 

correcte aanspreekvorm (Oosterhof, Heynderickx & Meex, 2017). Wanneer je tijdens sociale 

interactie de aanspreekvorm gebruikt die de gesprekspartner ook als prettig ervaart, zal de kans 

groter zijn dat die persoon jou leuk vindt, waardeert en accepteert. De overheid kan die kennis 

toepassen op de eigen communicatie om ervoor te zorgen dat de burgers een positievere attitude 

krijgen ten opzichte van de overheid. Daarbij moet rekening worden gehouden met de doelgroep. Zo 

tonen Van Zalk en Jansen (2004) aan dat ouderen en jongeren de aanspreekvormen anders 

waarderen. Wat betreft de waardering van aanspreekvormen zijn er tegenstrijdige resultaten. In het 

onderzoek met persuasieve, online teksten van Van Zalk en Jansen (2004) gaven jongeren een 

hogere waardering aan ‘u’ als aanspreekvorm, terwijl ouderen de voorkeur gaven aan ‘je’. Dat terwijl 

uit het eerdere onderzoek van Vermaas (2002) bleek dat jongeren ‘je’ prefereren en ouderen ‘u’. 

Welke aanspreekvorm beter kan worden gebruikt bij welke doelgroep is dus niet duidelijk. 

 Deze studie zal nagaan of gemeenten een voorkeur geven aan één van beide 

aanspreekvormen en zo ja, welke vorm dan de voorkeur krijgt. Aangezien het gaat om een kwalitatief 

onderzoek, wordt bovendien gevraagd naar de motivatie achter deze keuze. Vervolgens kan die 

motivatie worden vergeleken met het bestaande onderzoek rondom aanspreekvormen. Daarom 

luidt de derde deelvraag van deze studie als volgt: “Hoe ziet de verdeling van de aanspreekvormen 

eruit voor Nederlandse gemeenten?” 

 



 

  12 

KU LEUVEN 
FACULTEIT LETTEREN 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 

3.1 Het ontstaan van talige ongelijkheid 

Het Ministerie van Algemene Zaken (2019) geeft aan dat 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben 

met het lezen van overheidsbrieven zoals gebleken uit een onderzoek van het kabinet. Specifiek gaat 

het om 2,5 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven 

(Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Voor die groep Nederlanders is het taalniveau B1 te hoog 

gegrepen. Als het klopt dat Nederlandse overheidsinstanties waaronder de gemeenten vooral op B1 

niveau communiceren, zal de informatie voor die groep Nederlanders dus niet duidelijk zijn 

(Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Voor die groep laaggeletterden zal dus aparte communicatie 

nodig zijn.           

 Ook in het algemeen is bekend dat taalregisters sociale ongelijkheid met zich meebrengen 

(Agha, 1999). Hoewel veel mensen binnen een taalgemeenschap wel kennis hebben van het bestaan 

van de taalregisters, zijn zij nog niet noodzakelijk in staat om die taalregisters ook daadwerkelijk te 

interpreteren en gebruiken (Agha, 1999). Dat impliceert ook dat niet elke burger even goed in staat is 

het taalregister dat de Nederlandse overheid hanteert te begrijpen en toe te passen. Die sociale 

verdeling ontstaat doordat niet alle leden van de taalgemeenschap tijdens de taalsocialisatie de 

nodige talige competenties verwerven (Agha, 1999). Als burgers vertrouwd willen raken met het 

taalregister van de overheid, zullen zij een soortgelijke vorm van socialisatieprocessen moeten 

doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig bekijken van debatten, werken voor de overheid of 

het lezen van meerdere artikels die door de overheid worden gepubliceerd. Omdat in de realiteit niet 

elke burger in dezelfde mate  die socialisatieprocessen doorloopt, ontstaat ook wat betreft de 

beheersing van het taalregister van de overheid een sociale ongelijkheid. Het resultaat daarvan is dat 

burgers niet in gelijke mate in staat zijn overheidscommunicatie te begrijpen.    

 Ten slotte spreken ook De Rooij en Aarts (2014) over de samenhang tussen taal en processen 

van in- en uitsluiting in hun studie naar de waarden van overheidscommunicatie. Volgens hen 

kunnen taaltechnieken zoals framing en categorisering in de overheidstaal bijdragen aan de 

uitsluiting van zekere groepen burgers. Er zitten dus meerdere risico’s verbonden aan de 

communicatie van de overheid. Daarom wordt in de volgende paragraaf een landelijk initiatief 

besproken dat duidelijkere en inclusievere taal promoot (Direct Duidelijk, z.d.-e). 

 

4. De Direct Duidelijk campagne 

Overheidsteksten worden in Nederland nog steeds te moeilijk geschreven (Direct Duidelijk, z.d.-a). 

Daarom ging in 2018 in Nederland de landelijke campagne ‘Direct Duidelijk’ van start, om het 

probleem van onduidelijke overheidstaal op te pakken (Direct Duidelijk, z.d.-e). Het is in eerste 

instantie ontstaan als een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). Het NBO omvat 

een samenwerkingen tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 

Nederlandse Taalunie en allerlei andere organisaties uit zowel Nederland als België (Direct Duidelijk, 

z.d.-e). Het doel van het NBO is om samen te werken naar duidelijkere overheidstaal voor alle 

burgers (Direct Duidelijk, z.d.-e). Vervolgens trad Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties Raymond Knops op de voorgrond om nog meer te investeren in duidelijke 

overheidscommunicatie (Direct Duidelijk, z.d.-a). Hij lanceerde daarom op 23 oktober 2019 de ‘Direct 

Duidelijk Brigade’ (Direct Duidelijk, z.d.-a). De Direct Duidelijk Brigade is een netwerk voor en door 

ambtenaren. De bedoeling is dat ambtenaren elkaar via het netwerk vrijwillig helpen met duidelijke 

én toegankelijke communicatie (Direct Duidelijk, z.d.-a).     

 In principe moet iedereen binnen de organisatie die aan externe relaties doet met onder 

andere burgers de juiste communicatie kiezen (Vos, 2004). Daarbij is het handig om te weten wat de 
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‘juiste’ communicatie dan is. Direct Duidelijk heeft het niet over ‘juist’ of ‘goede’ communicatie maar 

over ‘direct duidelijke’ communicatie (Direct Duidelijk, z.d.-d). Direct duidelijke communicatie is 

communicatie waarbij je rekening houdt met de lezer, communicatie die persoonlijk is, 

communicatie die bestaat uit begrijpelijke taal met duidelijke structuur en ten slotte worden bij 

direct duidelijke communicatie beelden gebruikt om de tekst te ondersteunen (Direct Duidelijk, z.d.-

d). Omdat iedereen een andere definitie geeft aan duidelijke communicatie, kan het zo zijn dat 

gemeenten een andere definitie hanteren of een ander streven hebben voor duidelijke 

communicatie. Daarom wordt in dit onderzoek ook aan de respondenten gevraagd wat hun eigen 

perspectief is op duidelijke communicatie en in hoeverre dat overeenkomt met de definitie van 

Direct Duidelijk. Dat leidt tot een vierde deelvraag: “Hoe kan duidelijke communicatie worden 

gedefinieerd?”.           

 Omdat Direct Duidelijk een landelijk initiatief is, kunnen alle gemeenten zich erbij aansluiten. 

Deelnemen aan de Direct Duidelijk campagne is dus een manier om de communicatie van 

gemeenten te verduidelijken. Direct Duidelijk heeft daarom ook de zogenaamde ‘Direct Duidelijk 

deal’ ontwikkeld. Die kunnen gemeenten ondertekenen waardoor zij officieel deel uitmaken van de 

campagne (Direct Duidelijk, z.d.-c). Op de website van Direct Duidelijk staat een kaart met alle 

deelnemende gemeenten. Momenteel hebben 42 van de 355 gemeenten in Nederland zich bij Direct 

Duidelijk aangesloten door het ondertekenen van de Direct Duidelijk deal (Direct Duidelijk, z.d.-b). 

Gemiddeld neemt dus 11,8% van de Nederlandse gemeenten deel aan Direct Duidelijk. In deze studie 

zal worden nagegaan op welke manieren Nederlandse gemeenten proberen hun eigen communicatie 

naar burgers toe te verduidelijken en of zij daarbij gebruik maken van Direct Duidelijk. Aangezien uit 

de vorige paragraaf blijkt dat slechts 11,8% van de Nederlandse gemeenten de Direct Duidelijk deal 

reeds heeft getekend, wordt ook gepeild naar eventuele eigen initiatieven die de gemeenten 

ondernemen om te zorgen voor duidelijke communicatie. Dat levert de vijfde en laatste deelvraag op 

van dit onderzoek: “Wat doen gemeenten eraan om duidelijker te communiceren naar burgers?”. In 

de volgende sectie zal worden toegelicht hoe het onderzoek werd uitgevoerd.  
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METHODE VAN HET ONDERZOEK 
 
 
1. Onderzoeksmethode 

Het doel van deze studie was om een beter beeld te krijgen van de taalkeuzes die gemeenten maken 

wanneer ze communiceren naar burgers en de redenen die daarachter schuilgaan.  De insteek van 

deze studie was daarom explorerend (Neuman, 2013). Aangezien diepte-interviews ook bekend 

staan om het verkennende karakter van de dataverzameling (Roose & Meuleman, 2014), sloten 

diepte-interviews goed aan bij dit onderzoek. Bovendien maken diepte-interviews het mogelijk naar 

de achterliggende motivaties, bedoelingen en opinies te vragen bij respondenten (Roose & 

Meuleman, 2014). Omdat deze studie de motivatie achter de taalkeuzes van gemeenten wilde 

achterhalen, vormen diepte-interviews dus de ideale onderzoeksmethode. De interviews in deze 

studie waren semigestructureerd. Daarom werd er gebruik gemaakt van een gesprekgids die diende 

als leidraad om structuur te geven aan de interviews (zie Bijlage 1). Naast die gesprekgids was er wel 

ruimte om aanvullende vragen te stellen, gebaseerd op de antwoorden die de respondenten telkens 

gaven. Dat heeft ervoor gezorgd dat in elk interview wel minimaal dezelfde set vragen werd gesteld, 

maar de totale set aan vragen voor elk interview uniek was. Die zekere mate van 

onvoorspelbaarheid, het feit dat het verloop van een interview niet op voorhand vastligt, is dan ook 

kenmerkend voor diepte-interviews (Roose & Meuleman, 2014. Ten slotte werd gebruik gemaakt van 

de interviewstrategie ‘doorvragen’, ook wel probing genoemd. Dat hield in dat er werd geprobeerd 

om zo veel mogelijk precieze informatie los te krijgen bij de respondenten (Roose & Meuleman, 

2014). Het open, flexibele karakter van he diepte-interview zorgde er ook voor dat doorvragen 

mogelijk was.            

 Om te verzekeren dat de respondenten zo volledig mogelijk geïnformeerd waren 

voorafgaand aan het interview, kregen zij elektronisch een geïnformeerde toestemming 

doorgestuurd (zie Bijlage 2). Op die manier kregen de respondenten de kans om een vrijwillige en 

doordachte keuze te maken wat betreft hun deelname. Enkel en alleen wanneer de respondenten 

akkoord gingen na het lezen van de geïnformeerde toestemming door het formulier te 

ondertekenen, vond het interview ook daadwerkelijk plaats. Op de eerste plaats vermeldde de 

geïnformeerde toestemming nogmaals wat het doel, de relevantie en de methode van deze studie 

was. Bovendien stond in de geïnformeerde toestemming vermeld dat deelname vrijwillig was en dat 

de gegevens anoniem werden verwerkt. Ten slotte werd op die manier aan de respondenten 

duidelijk gemaakt dat zij het recht hadden hun deelname op eender welk moment stop te zetten; 

voor, tijdens of na het interview. Naast het geïnformeerde toestemmingsformulier, kregen de 

respondenten ook de kans om voor en/of na het interview vragen te stellen aan de onderzoeker. 

Daardoor konden eventuele onduidelijkheden of bezorgdheden worden weggenomen door de 

onderzoeker.  

 

2. Steekproef 

De oorspronkelijke steekproef van deze studie bestond in totaal uit zeventien respondenten, 

waarvan vier mannen en veertien vrouwen. Uiteindelijk werden de gegevens van veertien 

respondenten ook daadwerkelijk opgenomen in dit onderzoek. Dat leverde een eindresultaat op van 
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twee mannelijke en twaalf vrouwelijke respondenten. De reden voor die vermindering wordt in het 

verdere verloop van de methode toegelicht. De respondenten werden niet willekeurig  geworven. In 

deze studie werd namelijk gebruik gemaakt van doelgerichte steekproeftrekking, ook wel purposive 

sampling genoemd. Doelgerichte steekproeftrekking houdt in dat er een selectie plaatsvindt van 

respondenten, oftewel de steekproefeenheden (Guarte & Barrios, 2006). Juist die respondenten 

worden gekozen, die binnen de bevolking over de meeste informatie beschikken wat betreft het 

kenmerk dat van belang is (Guarte & Barrios, 2006). In deze studie was kennis over het taalbeleid van 

de gemeente van belang en de kennis over de keuzes daarachter. Daarom werden de respondenten 

van dit onderzoek gekozen op basis van hun professionele functie, namelijk de functie van 

taalcoördinator bij een gemeente. Een taalcoördinator is een taaldeskundige die op basis van een 

taalbeleidsplan het taalbeleid ontwikkelt, uitvoert en evalueert (Hoogeveen en Paus, 2003). 

Daarnaast kan een taalcoördinator ook de rol van coach op zich nemen tijdens het 

vernieuwingsproces om zijn of haar collega’s ook mee te nemen in de ontwikkelingen (Hoogeveen & 

Paus, 2003).  Taalcoördinatoren vormden daarom de ideale kandidaten voor dit onderzoek om te 

achterhalen hoe en waarom de taalkeuzes bij elke gemeente gemaakt werden. De uitnodigingstekst 

bevatte daarom de volgende woorden of een variatie daarop: “Ik ben op zoek naar de 

‘taalcoördinatoren’ van gemeenten. Dat is een officiële benaming voor diegenen die zich bezig 

houden met het vormgeven van het taalbeleid en mede de taalstrategie uitvoeren”. Zo werd getracht 

telkens in contact te komen met de juiste persoon van elke uitgenodigde gemeente. De 

taalcoördinatoren moesten verder niet voldoen aan zekere persoonlijke kenmerken, slechts hun 

functie was voor dit onderzoek van belang.        

 Alle taalcoördinatoren waren werkzaam voor een Nederlandse gemeente. Die keuze om te 

werken met Nederlandse gemeenten is gemaakt op basis van praktische overwegingen. De 

uitwerking van de methode vond namelijk plaats vóór de aanvang van de COVID-19 pandemie.  Het 

was dus in eerste instantie de intentie om de interviews face-to-face af te nemen, bijvoorbeeld op de 

werkplek van de respondenten of op een andere, neutrale plek. Om die reden werden aanvankelijk 

enkel gemeenten uitgenodigd in de nabije omgeving van de onderzoeker, meer bepaald gemeenten 

in Limburg. Gezien de uitbraak van COVID-19 in februari 2020, waren face-to-face interviews niet 

langer verantwoord voor de veiligheid van zowel de onderzoeker als respondent. Als alternatief werd 

aan de respondenten voorgesteld de interviews door middel van videobellen af te nemen en indien 

dat niet mogelijk was telefonisch. Een gevolg daarvan was dat ook andere gemeenten nu beter 

bereikbaar werden, aangezien er geen fysieke afstand meer moest worden overbrugd. Daarom 

werden uiteindelijk 16 Nederlandse gemeenten uitgenodigd, verspreid over Nederland. Op die 

manier werd het onderzoek ook representatiever, aangezien er in Limburg sprake is van een enorme 

taalvariëteit (Cornips, 2013). Er zijn per regio meerdere dialecten aanwezig waarvan de vitaliteit ook 

hoog is en Limburg grenst aan zowel België als Duitsland waardoor de Duitse en Franse taal ook 

regelmatig de revue passeren (Cornips, 2013). Die dialecten en vreemden talen hadden eventueel 

kunnen zorgen voor een verstoord beeld van hoe het taalbeleid er in heel Nederland uitziet.  

 Wat betreft de selectie van de gemeenten was er sprake van een mix aan verschillende 

methoden. Van acht gemeenten werd een lijst met contactgegevens aangereikt via een 

contactpersoon. Op die manier was er direct toegang tot de juiste persoon. Die logica waarbij de 

steekproef wordt vormgegeven op basis van eenheden waar je gemakkelijk toegang toe hebt wordt 

ook wel de gelegenheidssteekproef genoemd (Roose & Meuleman, 2014). Daarnaast moesten nog 

aanvullende gemeenten worden gekozen om saturatie van de dataverzameling te bereiken. Die 

additionele gemeenten werden gekozen op basis van de sneeuwbalsteekproef. De 

sneeuwbalsteekproef, oftewel snowball sampling method, wordt gekenmerkt door een sociaal 

netwerk en de doorverwijzing van sociale contacten (Parker, 2020). Typerend voor de 
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sneeuwbalsteekproef begon het onderzoek met een relatief kleine groep respondenten, die 

vervolgens andere contacten aanbevolen en die contacten  bevolen op hun beurt weer andere 

mensen aan tot er voldoende respondenten waren gevonden (Parker, 2020).  De steekproef groeide 

dus geleidelijk gedurende het onderzoeksproces (Roose & Meuleman, 2014). Daarbij gold dat vooral 

gemeenten werden aanbevolen die al ver waren in de ontwikkeling van hun taalbeleid omdat die 

volgens de oorspronkelijke gemeenten een voorbeeldfunctie hadden. Samenvattend was er dus 

sprake van een adaptieve steekproeftrekking waarbij verschillende manieren van steekproeftrekking 

werden gecombineerd (Roose & Meuleman, 2014). 

 

3. Procedure 

De eerste stap in de uitvoering van dit onderzoek was de benadering van de respondenten. Voor die 

benadering werd gebruik gemaakt van een tweeledige aanpak. Enerzijds vond er directe benadering 

plaats van een kleinere groep respondenten. Via een contactpersoon bij de Gemeente Maastricht 

werden de contactgegevens verzameld van acht taalcoördinatoren van andere Limburgse 

gemeenten. Van die personen waren dus direct de nodige contactgegevens aanwezig om de 

potentiële respondenten uit te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Anderzijds moesten de 

taalcoördinatoren van overige gemeenten uit Nederland indirect worden gecontacteerd. Bij die 

resterende gemeenten moest nog worden achterhaald welke persoon daar geschikt zou zijn om te 

interviewen. Door middel van een online contactformulier of een e-mailadres dat werd gevonden op 

de websites van die gemeenten, werd een oproep geplaatst om in contact te komen met de 

taalcoördinator van elke gemeente. Het nadeel van die tweede, indirecte aanpak was dat het soms 

bleef bij een automatische bevestiging van ontvangst en de oproep niet verder werd beantwoord. 

Bovendien namen gemeenten vaak langer de tijd om te reageren omdat het bericht eerst nog naar 

de juiste afdeling en persoon moest worden doorgezet. Het hebben van een uitgebreid netwerk kan 

dus helpen het wervingsproces te versoepelen.       

 Eens de respondenten waren benaderd, werden de interviews ingepland en ontvingen de 

respondenten het geïnformeerde toestemmingformulier (zie Bijlage 2). Aan de respondenten werd 

gevraagd het formulier grondig door te lezen en te ondertekenen indien ze akkoord waren. 

Vervolgens konden de interviews worden afgenomen. De eerste elf interviews vonden plaats in de 

eerste twee weken van juli 2020. Omdat daarna bleek dat het saturatie niveau nog niet was bereikt, 

vond in april 2021 een nieuwe ronde van vijf interviews plaats. Zoals eerder aangehaald vonden de 

interviews ofwel telefonisch, ofwel online plaats met videobeeld. Dat onderscheid werd veroorzaakt 

door de praktische omstandigheden van de onderzoeker. Videobellen vormde het beste alternatief 

ten opzichte van face-to-face interviews gedurende de COVID-19 pandemie, omdat 

gezichtsuitdrukkingen dan ook nog zichtbaar zijn. Om te kunnen videobellen is echter een stabiele 

internetverbinding nodig en die was niet altijd aanwezig waardoor er soms moest worden gekozen 

voor een telefonisch interview. In totaal vonden vijf interviews telefonisch plaats en de overige elf 

door middel van videobellen. In het geval dat videobellen mogelijk was, werd er gewerkt met het 

platform Microsoft Teams of Skype. Gemeenten in Nederland werken over het algemeen met Teams, 

waardoor een gedeelte van de respondenten het prettiger vond via Teams te bellen en zelf een 

uitnodiging stuurde voor het gesprek. In de andere gevallen vonden de respondenten het prima om 

via Skype te bellen en kregen zij de uitnodiging toegestuurd. Het was telkens de intentie om het de 

keuze voor het platform aan de respondent over te laten zodat de respondent zich zoveel mogelijk 

op zijn of haar gemak voelde tijdens het interview.      

 Gemiddeld duurden de interviews 41 minuten (SD =  10). Alle interviews werden opgenomen 

met toestemming van de respondenten (zie Bijlage 2). De telefonische interviews werden 
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opgenomen via de dictafoon van een laptop. De interviews waarbij gebruik werd gemaakt van 

videobellen werden dan weer opgenomen met de dictafoon van een mobiele telefoon. Het medium 

van de dictafoon bleek achteraf heel bepalend voor de kwaliteit van de audio. De audiokwaliteit van 

de dictafoon van de laptop was slechter dan die van de mobiele telefoon. Twee opnames van de 

laptop bevatten dermate veel ruis, dat het transcriberen niet mogelijk was. Daarom konden beide 

interviews niet gebruikt worden voor dit onderzoek en werden ze dus niet in de resultaten 

opgenomen. Daarnaast besloot één respondent een aantal dagen na het interview de eigen 

deelname terug te trekken vanwege het delen van te gevoelige informatie. Uit respect voor het 

besluit van die respondent, werd ook dat interview niet opgenomen in de resultaten. Dat leverde een 

eindtotaal op van dertien interviews. Bij twaalf van die interviews vond het gesprek enkel plaats 

tussen de interviewer en één respondent. Uitzonderlijk vond één interview plaats met twee 

respondenten die elkaars expertise konden aanvullen. Dat had geen verdere implicaties, buiten dat 

er van te voren een wat duidelijkere rolverdeling moest worden afgesproken.  Bovendien 

ondertekenden in dat geval beide respondenten de geïnformeerde toestemming,  los van elkaar.  

   

4. Gespreksgids 

De gesprekgids bestond concreter verwoord uit een vragenprotocol. Een vragenprotocol is een 

topiclijst in de vorm van uitgeschreven interviewvragen (Van Gorp & Fannes, 2021). In totaal bestond 

de topiclijst uit vijf onderwerpen. Het eerste onderwerp omvatte een aantal inleidende vragen 

waarbij werd gepeild naar de functie van de respondent en de relatie met de inrichting van het 

taalbeleid van de gemeente. Die vragen dienden als een soort ijsbrekers om het onderwerp te 

introduceren en de respondent op zijn of haar gemak te doen stellen (Roose & Meuleman, 2014). 

Vervolgens kwamen één voor één de onderwerpen ‘Taalniveaus’, ‘Aanspreekvormen’, ‘Duidelijke 

communicatie’ en ‘Direct Duidelijk campagne’ aan bod.  De vragen die bij die onderwerpen hoorden, 

vormden dus de sleutelvragen van dit onderzoek (Roose & Meuleman, 2014). Ten slotte werd aan de 

respondenten nog gevraagd of ze zelf nog aanvullingen hadden. Die vraag had dus de functie van de 

besluitende vraag (Roose & Meuleman, 2014). Indien de respondenten zelf ook geen opmerkingen 

meer hadden, werd het interview afgerond door de respondenten te bedanken. Al die onderwerpen 

inclusief de bijbehorende interviewvragen, kunnen worden geraadpleegd in Bijlage 1. 

 

5. Data-analyse 

Zoals hierboven omschreven werden de diepte-interviews met behulp van een dictafoon 

opgenomen. Dat maakte het mogelijk om de interviews zo correct en volledig mogelijk te 

transcriberen. In deze studie werd bij het transcriberen gekozen voor de analysetechniek 

‘conversatieanalyse’. Die analyse biedt een zeer gedetailleerde uiteenzetting van het gesprek waarbij 

alles verbatim, oftewel woord voor woord, in geschreven tekst wordt omgezet (Roose & Meuleman, 

2014). Daarom werden ook stiltes, stopwoordjes, gelach, kuchjes, overlappingen van de sprekers, 

achtergrondgeluiden en overige geluiden getranscribeerd. Ook fouten werden overgenomen, er 

vonden dus geen verbeteringen plaats. Om alle interviews samen te voegen, werd gebruik gemaakt 

van de techniek ‘categoriseren’ als onderdeel van de grounded theory. Die techniek bestond uit drie 

grotere stappen, namelijk open coderen, axiaal coderen en als laatste selectief coderen. Bij het open 

coderen werden grote stukken tekst opgedeeld in kleinere, samenhangende gehelen. Die gehelen 

krijgen vervolgens labels toegekend zodat de tekst gestructureerd werd (Roose & Meuleman, 2014). 

Daarna werden de labels naast elkaar gelegd voor vergelijking. Labels waarvan bleek dat ze vaker 



 

  18 

KU LEUVEN 
FACULTEIT LETTEREN 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 

voorkwamen of in relatie stonden met elkaar, werden samengevoegd tot één bredere categorie. Die 

stap wordt axiaal coderen genoemd (Roose & Meuleman, 2014). Tijdens de laatste stap van het 

analyseproces, selectief coderen, werden de categorieën onderling met elkaar verbonden. Het 

selectief coderen zorgde ervoor dat terugkoppeling met de literatuur en onderzoeksvragen mogelijk 

was. Hoewel er in totaal dus van drie stappen kon worden gesproken, bestond de data-analyse niet 

uit een lineair proces. Er moest regelmatig worden teruggekoppeld naar de tekst om tot de 

uiteindelijke verbanden te komen zoals weergegeven in de Resultatensectie. Om de anonimiteit van 

de gemeenten en respondenten te garanderen, werden de interviews gecodeerd met de nummers 1 

tot en met 13. Bij het enkele interview waar twee respondenten deelnamen, werd een onderscheid 

gemaakt tussen ‘respondent 1’ en ‘respondent 2’. Vervolgens werden eventuele namen bij het 

coderen vervangen door een ‘X’. De citaten in de ‘Resultaten’ werden op die manier volledig 

geanonimiseerd. 

 

6. Betrouwbaarheid en validiteit 

In deze studie werden de interviewteksten gecodeerd zoals beschreven in de vorige paragraaf. 

Tijdens dat coderen vindt er echter een zekere invloed plaats van de interpretaties van de codeur 

(Roose & Meuleman, 2014). Dat beschrijft Neuman (2013) ook in zijn boek door een onderscheid te 

maken tussen ‘first order interpretation’ en ‘second order interpretation’. First order interpretation 

bestaat uit de persoonlijke redenen en motieven van de respondenten. Het bevat nog enkel en 

alleen het perspectief van degene die wordt bevraagd (Neuman, 2013). Wanneer die eersterangs 

interpretatie wordt gereconstrueerd tijdens de analysefase, is er al sprake van second order 

interpretation. Er wordt dan een onderliggende betekenis aan de data gekoppeld en die betekenis 

ontstaat niet uit het luchtledige maar komt tot stand in relatie tot andere betekenissen (Neuman, 

2013). Oftewel, het gaat niet langer om het perspectief van de bevraagde, maar om het perspectief 

van de interviewer. In deze studie was er slechts één codeur, namelijk de onderzoeker zelf. Als er 

meerdere codeurs waren geweest, hadden eventuele toevalsfouten in interpretatie kunnen worden 

opgespoord door de andere codeurs. Doordat er maar één codeur was, is er dus een blijvend risico 

op toevalsfouten (Roose & Meuleman, 2014). Dat risico verzwakt de betrouwbaarheid van dit 

onderzoek.           

 Naast de kanttekening bij de betrouwbaarheid van dit onderzoek, kan er ook een opmerking 

worden gemaakt wat betreft de externe validiteit. De externe validiteit van een studie is hoog 

wanneer er genoeg respondenten worden gebruikt en de respondenten ook willekeurig geselecteerd 

worden (Roose & Meuleman, 2014). Taalcoördinatoren die werken voor een Nederlandse gemeente 

vormen een hele specifieke en beperkte populatie. Echter vond de selectie van de respondenten in 

deze studie niet willekeurig plaats, maar door middel van een sneeuwbalsteekproef (Parker, 2020). 

Daarbij werden zoals eerder aangehaald vooral gemeenten naar voren geschoven die bekend staan 

om een ver ontwikkeld taalbeleid. Dat zorgt ervoor dat de kans op een representatieve steekproef 

kleiner wordt en de resultaten wellicht niet kunnen worden gegeneraliseerd voor heel Nederland 

(Roose & Meuleman, 2014).          

 Ten slotte nemen diepte-interviews als methode an sich ook risico’s met zich mee. Het kan 

namelijk voorkomen dat de antwoorden die respondenten geven, vertekend zijn (Börger, 2012; 

Roose & Meuleman, 2004). Leidende vragen vormen een eerste mogelijke oorzaak. Wanneer 

leidende vragen worden gesteld, wordt het antwoord van de respondent in een bepaalde richting 

gestuurd (Roose & Meuleman, 2004). Ook al werd geprobeerd leidende vragen te vermijden, werden 

er doorheen de interviews toch sporadisch leidende vragen gesteld. Daardoor kunnen de 

antwoorden op die vragen een vertekend beeld opleveren. Een tweede mogelijke verklaring van 
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vertekende antwoorden is het risico op sociaal wenselijke antwoorden. Wanneer individuen in 

interviews worden gevraagd een verklaring te geven over bijvoorbeeld hun intenties of attitudes, is 

de kans aanwezig dat hun antwoord niet alleen wordt gebaseerd op de eigenlijke vraag (Börger, 

2012). Oftewel, de vraag is niet de enige stimulus. Andere factoren zoals sociale en culturele normen 

kunnen ook fungeren als stimulus en het antwoord van de respondent beïnvloeden (Börger, 2012). 

Respondenten denken op basis van die normen dat bepaalde antwoorden ‘beter’ of ‘wenselijker’ zijn 

dan anderen en kiezen voor het antwoord wat het beste overkomt bij de interviewer (Börger, 2012). 

Samengevat kan er niet worden uitgesloten dat sommige antwoorden die de respondenten gaven  

eigenlijk sociaal wenselijke antwoorden waren.  
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RESULTATEN  
 
Dit onderdeel bespreekt de resultaten van het eigen onderzoek op basis van de afgenomen 
interviews en de interpretaties die daaruit volgden. De resultaten bieden een beter beeld van hoe de 
taalkeuzes van gemeente in Nederland eruit zien en welke motivatie achter die keuzes schuilgaat. 
Per paragraaf zullen de deelvragen van het onderzoek worden behandeld. De bevindingen zullen 
telkens worden ondersteund door citaten van alle deelnemende respondenten. Zoals uitgelegd in de 
‘Methode’ zijn die resultaten volledig anoniem en wordt telkens verwezen naar een gemeente met 
een toegekend getal als code. Bij de gemeente waar twee respondenten deelnamen, wordt er naar 
de individuele respondenten verwezen als ‘respondent 1’ en ‘respondent 2’. Als er namen van 
gemeenten voorkomen in de interviews, worden die aangeduid met een ‘X’ om ervoor te zorgen dat 
ook daaruit niet kan worden afgeleid over welke gemeente het gaat. 
 

1. Het taalbeleid van gemeenten 

Deze eerste paragraaf biedt een antwoord op de deelvraag: ‘Hoe komt het taalbeleid van 

Nederlandse gemeenten tot stand?’. Om die vraag te beantwoorden, werden meerdere 

interviewvragen opgesteld. Allereerst werd aan de respondenten gevraagd of er in de gemeenten 

waar zij werkzaam zijn ook daadwerkelijk sprake is van een taalbeleid. Vervolgens werd gepeild naar 

hoe het beleid tot stand is gekomen. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen beleid op basis 

van eigen richtlijnen en beleid op basis van landelijke richtlijnen. 

 

1.1 Wel of geen taalbeleid 

Uit de interviews blijkt dat verreweg de meeste gemeenten werken met een vastgelegd taalbeleid, 

namelijk acht van de dertien gemeenten. Vaak wordt er niet gesproken over ‘beleid’ maar over 

synoniemen als ‘schrijfwijzer’ of ‘schrijfafspraken’.  

“…we hebben een schrijfwijzer. Dus dat betekent interne schrijfafspraken. Uhm we geven 

mensen als ze nieuw in de organisatie komen al meteen mee dat er trainingen zijn en dat wij 

als gemeente een bepaalde toon of voice en bepaalde manier van taalgebruik hebben. Dus ja, 

er is taalbeleid maar helaas wordt dat niet altijd even uhm goed gevolgd.” - Gemeente 4 

In enkele gevallen is er helemaal geen taalbeleid aanwezig. De gemeenten die niet in het bezit zijn 

van een officieel taalbeleid, geven aan dat zij hun communicatie vormgeven op basis van hun eigen 

gevoel of intuïtie.   

“Uh ja taalbeleid dat impliceert dat we een uh taalbeleid uh hebben. En dat is niet uh niet 
echt, het is impliciet aanwezig…het is intuïtief aanwezig, het is uh onofficieel aanwezig uh…”  
- Gemeente 1 
 
“Uh maar wij proberen gewoon op ons eigen gevoel te zorgen dat het uh, dat de teksten 
toegankelijk zijn voor de inwoners. Dus ik zeg altijd tegen mijn collega’s van uh je moet echt 
in Jip en Janneke taal gaan uh omgieten.” - Gemeente 3 
 

Een laatste categorie gemeenten geeft aan dat er van een letterlijk ‘beleid’ geen sprake is, maar er 

wel zekere richtlijnen zijn wat betreft het taalgebruik.  
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“En daarom zit d’r ook een bepaalde mate van richtlijn in, en niet regel. En medewerkers, 
bestuurders kunnen dus naar eigen inzicht spelen met die taal en zo moet je dat eigenlijk ook 
doen.” - Gemeente 8 
 
“Dus zo hebben we eigenlijk zelf, ja beleid wil ik het niet noemen want ze hebben het niet als 
letterlijke beleid vastgesteld. Maar het is wel een begrip in de organisatie. Hè, we hebben met 
elkaar allemaal afgesproken dat we in klare stijl schrijven.” - Gemeente 10 
 

In de gevallen dat er wel sprake is van een taalbeleid, halen gemeenten soms ook aan dat het 

hebben van een taalbeleid van belang is voor het creëren van draagvlak in de organisatie. Een 

taalbeleid draagt volgens hen bij aan het behalen van steun en helpt voor verandering te zorgen. 

“Daarnaast, en daar begonnen we in het gesprek over, heb je ook wel echt beleid nodig. 

Want uhm…ik wilde daar vroeger nooit in geloven maar inmiddels weet ik dat het gewoon 

niet anders kan. Uh in een overheidsorganisatie moet iets eerst beleid zijn [gelach] willen 

mensen d’r voor gaan lopen.” – Gemeente 2 

 

1.2 De basis van het taalbeleid 

Vervolgens werd aan de gemeenten gevraagd hoe hun taalbeleid of richtlijnen tot stand zijn 

gekomen. Initieel werd een onderscheid gemaakt tussen een taalbeleid vooral vormgegeven naar 

eigen idee of een taalbeleid dat vooral was gebaseerd op de richtlijnen van de Rijksoverheid. Een 

deel van de gemeenten geeft aan niet op de hoogte te zijn van nationale richtlijnen en baseert hun 

taalbeleid louter op eigen richtlijnen. 

“Nee, ik denk dat bijna geen enkele gemeente iets doet met richtlijnen van de Rijksoverheid 

want ik ken eigenlijk de richtlijnen van de Rijksoverheid nog helemaal niet [lachend].”             

– Gemeente 8 

“…d’r waren geen richtlijnen van de overheid. D’r is geen taalbeleid of iets wat ik zo ken.”        

– Gemeente 10 

Uit de gesprekken blijkt dat het echter niet altijd zo zwart-wit is. Hoewel het onderscheid tussen 

volledig eigen beleid en beleid op basis van landelijke richtlijnen voor sommige gemeenten wel 

gemaakt kan worden, zijn er ook gemeenten waarbij het taalbeleid bestaat uit een combinatie van 

eigen en landelijke richtlijnen. 

“Nou eerst werd het met name door onszelf een beetje gewoon betaal- uh bepaald hè. Dat 

deden we gewoon zelf. Maar nu door het ondertekenen van die Direct Duidelijk deal is het 

ook wel door landelijk, da’s een landelijk iets hè, door de landelijke overheid bepaald.”             

– Gemeente 9 

Daarnaast geven een paar gemeenten ook aan dat het al dan niet opvolgen van de nationale 

richtlijnen kan verschillen naargelang de situatie. In ‘normale’ tijden houden zij hun eigen richtlijnen 

aan, maar in tijden van crisis zoals tijdens de COVID-19 pandemie, wordt er meer rekening gehouden 

met de landelijke richtlijnen en verschuift het evenwicht.  

“Dus uh, zeg maar in de standaardsituatie hoeven wij niet één-op-één hetzelfde als de 

overheid te doen, maar in uh crisissituaties gaan wij wel, volgen wij wel de lead die de 

overheid neemt, ja.” – Gemeente 3  
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Een volgende categorie gemeenten wijkt dan weer af van zowel de eigen richtlijnen als de richtlijnen 

op het nationale niveau. Zij verkiezen een regionale samenwerking waarbij er met gemeenten en 

andere organisaties in de buurt juist afspraken worden gemaakt over het taalbeleid.  

“Zo hebben we bijvoorbeeld uh het taalakkoord gesloten met uh met gemeentes hier in de 

regio om ervoor te zorgen dat taalhuizen uh op dezelfde manier samenwerken. Uhm daarin 

maken we afspraken over uh allerlei dingen, bijvoorbeeld we, we spreken daar af dat we uh 

samen beleid maken om direct duidelijk te communiceren.” - Gemeente 5 

“Dus de gemeente is onderdeel van dat taalnetwerk en gezamenlijk zeggen we wij tekenen 

dat taalakkoord en we benaderen ook organisaties om dat ook te doen, om actief aan te 

geven uh we erkennen het probleem en we willen er ook iets [cross talk] aan doen.”                   

– Gemeente 11, respondent 2 

Ten slotte geeft één gemeente aan dat hun taalbeleid onder andere is gebaseerd op de Europese 

richtlijnen kijken.  

“Nou meer uh de richtlijnen van de EU is dat je gewoon één extra taal moet aanbieden dus 

dat is Engels.” – Gemeente 12 

Het verschilt dus niet alleen per gemeente of er een taalbeleid aanwezig is en in welke mate, maar 

ook de ontwikkeling van een taalbeleid kent meerdere variaties.  

 

2. De verdeling van taalniveaus 

Deze tweede paragraaf geeft antwoord op de tweede deelvraag van dit onderzoek: ‘Hoe ziet de 
inrichting van het taalniveau bij Nederlandse gemeenten eruit?’. Om die vraag te beantwoorden 
werden opnieuw meerdere vragen gesteld aan de respondenten. Om te beginnen werd voor de 
zekerheid aan de respondenten gevraagd of zij bekend zijn met alle taalniveaus. Vervolgens werd 
vergeleken welk taalniveau de gemeenten nastreven en welk taalniveau zij in de realiteit ook het 
meest hanteren. Daarnaast werd er naar de reden achter die taalniveaus gevraagd. Zowel de voor- 
als nadelen van het taalniveau werden meegenomen. Ten slotte vertelden de respondenten of het 
besproken taalniveau volgens hen ook duidelijk genoeg is voor de meeste burgers en zo nee, of er 
een alternatief bestaat voor de burgers die het niet begrijpen.     
     
 
2.1 Het streefniveau ‘B1’ 

Alle respondenten weten welke taalniveaus er zijn en wat die taalniveaus betekenen. Uit de 
interviews blijkt dat taalniveau B1 verreweg het meest wordt nagestreefd door de gemeenten. 
Negen van de dertien respondenten geven expliciet aan dat zij alle teksten het liefst op maximaal B1 
niveau willen krijgen.  
 

“Uh het streven is bij ons dat er geen brief meer de deur uitgaat zonder dat die op B1 niveau 
geschreven is. Naar de inwoners hè…” - Gemeente 6  
 
“Uhm ja we streven natuurlijk naar taalniveau B1. Uh maar het wordt bij lange na niet 
gehaald omdat met name veel van onze brieven nog heel erg uh, uh juridisch-ambtelijk zijn.”   
- Gemeente 13 
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De respondenten hebben meerdere redenen om het B1 niveau te verkiezen. De reden die het meest 
naar voren komt uit de interviews is dat uit een landelijk onderzoek blijkt dat B1 niveau voor de 
meeste mensen in Nederland een begrijpelijk taalniveau is. Dat benoemen de respondenten op 
verschillende manieren. Zo worden er diverse percentages genoemd die een meerderheid 
beschrijven waaronder 80% en 95%.  
 

“Nou omdat je daar tachtig procent van de lezers mee bereikt.” - Gemeente 4 
 
“En nou is eigenlijk aangetoond dat je als je op B1 niveau schrijft, dat je dan ik dacht tachtig 
procent van de mensen kan bereiken.” - Gemeente 6 
 
“En dat is wat 95% van de mensen ongeveer snapt.” - Gemeente 12 

 
Daarnaast wordt ook op andere manieren beschreven dat B1 voor de meeste mensen in Nederland 
een begrijpelijk niveau is. Volgens respondenten is B1 begrijpelijk voor alle lagen van de bevolking, 
weerspiegelt B1 ook het niveau van de gemiddelde Nederlander of wordt eenvoudigweg gezegd dat 
de meeste mensen het B1 niveau begrijpen. 
 

“…en uh B1 is dat volgens mij ja, begrijpelijk voor uh alle lagen van de bevolking.”                       
-  Gemeente 3 

 
“…en dan kijken we toch een beetje naar de gemiddelde Nederlander die uh midden in de 
samenleving staat en d’r ook echt dingen mee doet en dan kom je toch op het B1 niveau.”                     
– Gemeente 8 

 
“Daar focussen wij ons op, B1. Omdat uit onderzoek blijkt dat dat de meeste mensen dat 
begrijpen.” - Gemeente 9 
 
“…op B1, dan heb je én de hoogopgeleide mensen én de wat lager, ja lager eigenlijk niet hoor, 
MBO is eigenlijk ook al hè opgeleid, opgeleide mensen.” - Gemeente 10 

 
Weer een andere reden voor het kiezen van B1 als taalniveau is dat het zo werd overgenomen van  
Direct Duidelijk of dat het zo werd afgesproken in het taalakkoord met de buurtgemeenten.  
 

“Het is ook wel de richtlijn landelijk als ik kijk naar de verplichting lezen en schrijven die uh zijn 
nog altijd verplicht in ons taalnetwerk. Ook daar zie ik dan uh, ook daar kijken we altijd mee 
dus de norm of ja in ieder geval de richtlijn is alles zoveel mogelijk B1 niveau.” - Gemeente 11, 
respondent 2 

 
De laatste reden die wordt genoemd is dat er gemakkelijke tools bestaan om op B1 niveau te 
schrijven en teksten op B1 niveau te controleren.   
 

“Maar in eerste instantie is ervoor gekozen omdat ja, dat het in het land gewoon het meest 
werd gebruikt en je dan uh, ja je hebt er ook makkelijke tools voor.” - Gemeente 11, 
respondent 1 
 
 

2.2 De weerszijden van het B1 niveau 

Toch kaarten de meeste respondenten ook de nadelen aan van het B1 niveau, zelfs wanneer ze het 
eigenlijk nastreven. Het nadeel dat het meest wordt benoemd is dat het B1 niveau niet voor iedereen 
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toegankelijk is. De percentages tachtig en vijfennegentig procent die hierboven werden genoemd 
gaven al aan dat B1 niveau slechts voor de grootste groep inwoners te begrijpen is. Er is altijd een 
percentage inwoners dat teksten op B1 niveau niet zal snappen, zelfs al is het relatief een klein 
percentage ten opzichte van het percentage wat het wel snapt. De mensen voor wie B1 niveau te 
hoog gegrepen is bestaat voornamelijk uit een groep laaggeletterden die wordt gekenmerkt door 
beperkte taalvaardigheden.  
 

“Uhm en zo heb je toch een keer twintig procent wat je wel zou kunnen, extra zou kunnen 
binnenhalen of dertig procent die je eigenlijk met B1 niveau alleen gaat missen.” - Gemeente 
7  

 
“En dan heb je nog een groep A1, A2, dat zijn echt mensen met beperkte taalvaardigheden als 
ik dat zo mag noemen. Die bereik je niet want zelfs B1 is voor hen te, te moeilijk, maar dat is 
gelukkig ook een heel klein gedeelte. Echt maar, maar tien of vijftien procent zo uit mijn 
hoofd die je dan niet bereikt.” - Gemeente 10 
 
“Ja en voor laaggeletterdheid is B1 natuurlijk ook nog vaak moeilijk te begrijpen.” - Gemeente 
13 

 
Op de tweede plek halen gemeenten aan dat de term B1 an sich ook een vakterm is, iets wat niet 
door alle ambtenaren begrepen wordt. Als ambtenaren niet begrijpen op welk niveau zij moeten 
schrijven, zijn ze ook niet in staat hun eigen teksten op het gewenste niveau te schrijven. 
 

“Ik moet ook zeggen dat B1 is uiteindelijk ook jargon en ook een vak uh…term. Daar bereik je 
ook lang niet iedereen mee dus je kunt het volgens mij veel beter hebben over dat je je 
taalgebruik moet aanpassen op je doelgroep.” - Gemeente 4 
 
“Maar ik vind het heel erg uh vervelend om dat in een campagne te vragen van mensen want 
dan maak je het niet meer dui-, niet…heel laagdrempelig mee. Want dan moeten mensen 
weer gaan nadenken ‘Wat is B1 niveau?’. Het is vrij…het komt uit het onderwijs maar uh ik 
wil niet de gewone ambtenaar daar maar mee lastig vallen, dus we zetten het wel eens 
tussen haakjes maar…uhm wij zijn meer van gewone mensentaal zeg maar.” - Gemeente 12 

 
Ook wordt de term B1 niet door iedereen goed ontvangen, wat nog een reden geeft om wellicht 
beter voor een andere term te kiezen om gemeente-breed te gebruiken. 
 

“…doordat B1 zo’n woord, zo’n begrip is geworden uhm heeft het ook een vrij negatieve 
connotatie in zo’n grote organisatie als de gemeente X gekregen. Want dan krijg je heel vaak 
van ‘Oh,  daar heb je de B1-politie weer’.”  - Gemeente 2 

 
Daarom werken sommige gemeenten inmiddels al bewust met een andere term dan ‘B1’. Die 
gemeenten streven dan ‘achter de schermen’ wel naar het B1 niveau, maar wanneer ze in de 
organisatie over het gewenste taalgebruik communiceren, gebruiken zij daarvoor een andere term. 
 

“Ja bij ons hebben we afgesproken dat we dat voor als, eigenlijk sinds ook dat we met Direct 
Duidelijk bezig zijn, dat we dat taalniveau Direct Duidelijk noemen.” - Gemeente 2 
 
“Dus ik heb het gewoon als ik het met mijn uh collega’s heb, heb ik het over begrijpelijk 
schrijven voor je lezer…en welk label daar dan aanhangt vind ik gewoon minder belangrijk.”    
- Gemeente 4  
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Ten slotte volgt de kanttekening dat louter de keuze van een taalniveau zoals B1 niet persé bepaalt 
hoe duidelijk de teksten zijn. Naast het taalniveau spelen meerdere factoren een rol in het bepalen 
van de begrijpelijkheid van teksten. 
 

“Schrijven in klare taal is veel meer dan B1. Weet je aan de ene kant, B1, dat maakt het 
meetbaar. Maar schrijven in klare taal is óók een uh formulier voorbereiden en structuur wat 
hier heel belangrijk is in de organisatie, dat je die invult. Wat moet je lezer doen? Uh wie is 
jouw lezer? Dat je je daar helemaal in verdiept.” - Gemeente 10 

 
“Uh ja met de kanttekening dat B1 natuurlijk niet alles zegt hè. Zo’n taalniveau, uhm een 
tekst kan prima aan een taalniveau voldoen en toch niet uh begrijpelijk voor mensen.” - 
Gemeente 11, respondent 1 
 
 

2.3 Taalniveaus in de praktijk 

Ondanks dat het B1 niveau zo door de gemeenten wordt nagestreefd, blijkt de realiteit vaak anders. 

In de praktijk komt het taalniveau van de teksten van gemeenten namelijk eerder in de buurt van het 

B2 of C1 niveau. Hoewel in sommige gemeenten de meerderheid van de teksten dus wel al op het B1 

niveau wordt geschreven, hebben de meeste gemeenten nog een weg te gaan.  

“Ik denk dat B2 wel een goeie graadmeter is.” - Gemeente 6 
 

“Nou dat is wishfull thinking. Ik zou willen, als we alles op B1 niveau zouden doen zal ik je 
zeggen, dan zou ik heel blij zijn. Maar er wordt in de praktijk nog heel veel gecommuniceerd 
op B2 en zelfs C1 niveau.” - Gemeente 7 

 
 

2.4 B1 niveau en hoogopgeleiden 

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat het B1 niveau ook prettig is om te lezen voor de 
groep hoogopgeleide mensen. Hoewel gemeenten zich met het B1 niveau dus vooral richten op de 
gemiddelde Nederlander, vinden hoogopgeleiden het niveau niet storend en hoeven zij niet als 
aparte doelgroep benaderd te worden.  
 

“Ja van B1 weet ik, dat weet ik. Dat is, dat hebben wij natuurlijk ook al eens getest, 
uitgezocht, dat doen we ook vaak in die, in die tool die we online hebben, want daar reageren 
toch vaak mensen die geletterd zijn. Uhm en die vallen helemaal niet over de uh 
eenvoudigheid van woorden. Die vallen veel meer over uh hoe je wordt aangesproken 
bijvoorbeeld in u of je.” - Gemeente 2 
 
“Uhm maar het idee is wel dat je alle hoogopgeleiden d’r ook mee bereikt.” Gemeente 4 
 
“En dat niveau is net goed genoeg om de C1 en C2 lezers niet te frustreren hè.” Gemeente 6 

 
“…ik denk dat iedereen blij is met gewoon snel en duidelijk, kan zien waar het om gaat hè. Als 
je, een hoogopgeleide die heeft helemaal geen zin in hele uh wollige toestanden. Denk ik. Dat 
het voor hen ook makkelijk is.” Gemeente 9 
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2.5 Laaggeletterdheid 

De respondenten geven aan dat laaggeletterdheid een belangrijk probleem is wat een speciale 
aanpak vereist. Zo is er een grote groep Nederlanders die laaggeletterd is, waardoor de 
laaggeletterden voor gemeenten een belangrijke doelgroep vormen. Bovendien valt in een 
mondeling gesprek niet altijd op dat mensen laaggeletterd zijn. Vaak blijkt pas dat een burger 
laaggeletterd is, wanneer de communicatie tussen de gemeente en de burger schriftelijk plaatsvindt. 
 

“Uhm en we weten gewoon ook uit cijfers dat er een, een hoge uh laaggeletterdheid is in 
Nederland.”  - Gemeente 5 
 
“En uhm en dat, dat gaat om zestig procent van de laaggeletterden. Die hebben Nederlands 
als moedertaal. En dat, in hun spreken merk je niet dat ze laaggeletterd zijn. En dat komt 
vaak pas om de hoek kijken als zij moeten lezen.” - Gemeente 11, respondent 2 

 
De gemeenten kiezen er over het algemeen voor om hun standaardcommunicatie te richten op de 
gemiddelde burger, onder andere door middel van het B1 niveau. Ze beseffen zich dat ze de 
laaggeletterden via die reguliere route dus niet bereiken.  
 

“Uhm belangrijke opmerking is wel dat laaggeletterden, dus mensen die echt slecht kunnen 
lezen en schrijven…die bereik je helemaal niet daarmee en die moet je op een andere manier 
zien te benaderen maar dat is dan met persoonlijke communicatie of met beeldtaal. Daar is 
iets anders voor nodig.” - Gemeente 4 

 
“Uhm daar hebben we dus speciale programma’s voor. Daar richten wij ons in de algemene 
overheidscommunicatie niet op.” - Gemeente 6 

 
“En daar hebben we allerlei andere initiatieven voor en dat is ook hè, laaggeletterdheid hè. 
De bibliotheek heeft daar dingen voor, wij hebben hier een afdeling die hè, cursussen 
verzorgd dus er is altijd gezegd, die laaggeletterden, daar, daar richten wij ons niet op.”             
- Gemeente 10 
 
“Uhm hebben wij een wat kleinere groep uh mensen die alles moeilijk begrijpen en die 
proberen we dus weer via dat netwerk te bereiken dan gewoon via de overall communicatie 
die wij zo dagelijks uitsturen.” - Gemeente 12 

 
Daarom heeft een gedeelte van de gemeenten een speciale aanpak ontwikkeld voor laaggeletterden. 
Die aanpak vindt dus naast de mainstream communicatie plaats en kan verschillende vormen 
aannemen, afhankelijk van de gemeente. 
 

“…de mensen die veel contacten hebben uh met de mensen in de, in de buurten…die worden 
getraind op het herkennen van uh slechtgeletterdheid of laaggeletterdheid.” - Gemeente 6 
 
“Maar ook mensen die uitkeringen aanvragen, daar doen we wel een lager niveau. Weet je 
wel want die uh vinden dat vaak wel moeilijk. En mensen met schulden ook. Dus daar passen 
we ons niveau op aan.” - Gemeente 12 
 
“En dan, dan wordt ook gekeken naar uh de mogelijkheid om via beeld met uhm bijvoorbeeld 
met laaggeletterden te kunnen communiceren.” - Gemeente 13 
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De reden dat zij voor een aparte lijn van communicatie kiezen, is dat zij anders weer andere groepen 
burgers zouden verliezen.  
 

“En uhm als we bijvoorbeeld heel erg op laaggeletterdheid zouden richten en we zouden alles 
in iconen doen met hele korte zinnen d’r bij, dan is er ook een kans dat een andere doelgroep 
weer afhaakt.” - Gemeente 5 

 
Juist doordat gemeenten vrezen groepen burgers te verliezen met speciale communicatie voor 
laaggeletterden, is nog niet elke gemeente met laaggeletterdheid aan de slag gegaan.  
 

“Zo bijvoorbeeld richting laaggeletterdheid nog, zijn d’r nog echt wel stappen die we zouden 
kunnen zetten uhm…om ervoor te zorgen dat ook mensen die laaggeletterd zijn ons tegelijk 
begrijpen en ook weten wat we van ze verwachten.” - Gemeente 5 

 
Toch moeten gemeenten er als overheidsinstanties alles eraan doen wat in hun macht ligt om alle 
burgers te bereiken, ongeacht de mate van geletterdheid van sommige groepen burgers.  
 

“… we moeten iedereen bereiken. Dat is gewoon een verplichting van de overheid, we mogen 
niemand overslaan…want dan ben je gewoon niet rechtvaardig bezig als je daarin niet, niet je 
uiterste best doet om mensen te bereiken. Als overheid mag je gewoon niemand 
buitensluiten, mag niet, mag gewoon niet. ” - Gemeente 1  

 
In het algemeen kan dus gesteld worden dat het B1 niveau de voorkeur krijgt van gemeenten. Wel 
zijn de gemeenten zich ervan bewust dat ze niet alle burgers met dat niveau bereiken. Daarom 
hebben sommige gemeenten al een speciale aanpak voor laaggeletterden ontwikkeld, zodat ook die 
groep burgers de gemeentelijke communicatie begrijpt. Voor hoogopgeleiden, mensen die C1, C2 
niveau aankunnen, is geen aparte communicatie vereist omdat zij het B1 niveau niet als storend 
ervaren. Ondanks dat de voorkeur dus uitgaat naar het B1 niveau, schrijven de gemeenten in de 
praktijk eerder op B2 of C1 niveau. Het ideaalbeeld en de realiteit komen daarom niet altijd overeen. 
 
 
3. Aanspreekvormen: u versus jij en je 

Het volgende stukje gaat over de aanspreekvormen. In dit onderzoek wordt het gebruik van de 
aanspreekvorm ‘u’ enerzijds, en de aanspreekvormen ‘je’ en ‘jij’ anderzijds met elkaar vergeleken. 
Op basis daarvan werd de derde deelvraag opgesteld: ‘Hoe ziet de verdeling van de aanspreekvormen 
eruit voor Nederlandse gemeenten?’. Die deelvraag wordt in deze paragraaf beantwoord. De eerste 
vragen peilden ernaar of er een voorkeur bestaat voor één van beide soorten aanspreekvormen. 
Daarna werd dieper ingegaan op het gebruik van de aanspreekvormen door te vragen welke 
aanspreekvorm wanneer wordt toegepast. Omdat deze studie een kwalitatieve insteek heeft, werd 
ook aan de respondenten gevraagd uit te leggen waarom ze de verschillende aanspreekvormen 
gebruiken. Die motivatie kon worden gekoppeld aan bepaalde associaties die de respondenten 
hebben bij de aanspreekvormen. 
 
 
3.1 Is er een voorkeur? 

Wanneer aan de respondenten wordt gevraagd of de voorkeur uitgaat naar één van beide soorten 
aanspreekvormen, dus ‘u’ enerzijds en ‘je’ of ‘jij’ anderzijds, geven de meeste respondenten aan dat 
‘u’ voor de gemeenten nog altijd de standaard aanspreekvorm is.  
 

“Nee, wij kiezen altijd voor u.” - Gemeente 6 



 

  28 

KU LEUVEN 
FACULTEIT LETTEREN 

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN 

 
“Uh ik denk nog steeds meestal u.” - Gemeente 11, respondent 1 
 
“We gebruiken meestal u.” - Gemeente 13 
 
 

3.2 Verdeling van de aanspreekvormen 

Hoewel er kleine verschillen zijn wat betreft het gebruik van beide soorten aanspreekvormen, komen 
de gemeenten grotendeels overeen. Er zijn met name drie combinaties die opvallend veel 
overeenstemmen tussen de gemeenten onderling. De eerste combinatie is de combinatie tussen 
officiële correspondentie, ook wel brieven genoemd, en de aanspreekvorm ‘u’. Alle dertien 
respondenten geven namelijk aan dat de gemeenten waarvoor ze werken altijd ‘u’ kiezen als het een 
brief aan de bewoners betreft.  

 
“…in welke gevallen we sowieso de u-vorm verkiezen, dat doen we voor uh bij officiële 
correspondentie.” – Gemeente 1  
 
“… dan vinden we het gewoon uh respectvoller en beleefder om iemand die we niet kennen 
en we nog geen relatie mee hebben, om die in eerste instantie met u aan te spreken.” - 
Gemeente 4 

 
Een tweede overeenkomst tussen de gemeenten is het gebruik van ‘je’ of ‘jij’ op de sociale media 
kanalen van de gemeente. Er is maar één gemeente die ervoor kiest om op het officiële sociale 
media kanaal van de gemeente ‘u’ als aanspreekvorm te gebruiken. De overige twaalf respondenten 
vertelden dat ‘je’ en ‘jij’ de standaard aanspreekvormen zijn op sociale media.  
 

“En in welke gevallen we sowieso kiezen voor je, dat is bij social media.” - Gemeente 1  
 
“Ja we kiezen d’r eigenlijk voor om via social media dus eigenlijk alle digitale kanalen altijd je 
of jij te gebruiken.” – Gemeente 5 

 
Die ene uitzondering kan worden verklaard doordat de desbetreffende gemeente zowel kanalen 
heeft voor de toeristische profilering van de stad, als de algemene gemeentelijke kanalen. Voor de 
kanalen die het toerisme van de gemeente promoten wordt namelijk wel ‘je’ en ‘jij’ toegepast, maar 
op de algemene pagina’s wordt ‘u’ gehanteerd. 
 

“Voor de toeristenprofilering, dat is je, maar als je gaat kijken naar de social media kanaal 
van de gemeente zelf, van de gemeente X, is het nog altijd u ja.” – Gemeente 3 

 
De laatste veel voorkomende combinatie is de combinatie tussen ‘je’ of ‘jij’ en jongeren als 
doelgroep. Bijna alle gemeenten verklaren dat ze de aanspreekvormen ‘je’ en ‘jij’ prefereren 
wanneer ze hun communicatie richten aan jongeren.  
 

“Maar bijvoorbeeld met jeugdigen ja, doen we altijd je en jij/jou.” - Gemeente 8 
 
“Als het écht gericht is aan jongeren, echt aan die doelgroep…dan wordt er wel je gebruikt.”   
– Gemeente 9 
 
“Dus dat zijn alle jongeren tussen de 18 en de 21 en uh daarin hebben we heel bewust die 
jongeren ook met jij aangesproken.” – Gemeente 13 
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3.3 Verklaringen 

De respondenten benoemen zowel voor ‘u’ als voor ‘je’ en ‘jij’ diverse associaties. De aanspreekvorm 
‘u’ wordt vaak beschreven als formeel, serieus, beleefd/respectvol en soms ook als afstandelijk. 
 

“Ja dat is toch die, dat, dat meer formele denk ik hè. Maar ook uit beleefdheid denk ik hè, 
want ik vind dat je en jij overal, vind ik niet zo…[gelach]” – Gemeente 9 

 
“Ja dan is u afstandelijk maar ook wel uhm…d’r springt ook een soort uhm…dat je als 
organisatie misschien, door sommige mensen dan hè, uhm meer serieus wordt genomen.”     
– Gemeente 11, respondent 1 

 
De aanspreekvormen ‘je’ en jij’ werden geassocieerd met een amicale en moderne toon, met 
directheid en als een informele aanspreekvorm waarmee je dichter bij de burger staat. 
 

“Nou omdat we toch…het idee willen uitstralen dat we nog dichter bij de burgers staan”         
– Gemeente 5 

 
Die associaties met ‘u’ enerzijds en ‘je’ en ‘jij’ anderzijds komen ook terug in de redenen voor de 
keuze van de aanspreekvormen in een tekst. De voornaamste reden waarom gemeenten voor ‘u’  
kiezen is het formele karakter van de brieven. Met bewonersbrieven vragen gemeenten vaak iets van 
de burger en wordt een bepaalde handeling verwacht van de burger, bijvoorbeeld het vernieuwen 
van het paspoort of het stemmen tijdens de verkiezingen. Bovendien bevatten brieven vaak 
juridische besluiten zoals het geval is bij de toekenning of afwijzing van vergunningen. De 
respondenten geven aan dat het formele karakter van de brieven en soms de juridische gevolgen van 
een brief, de hoofdredenen vormen om ‘u’ als aanspreekvorm te gebruiken. Dat stemt overeen met  
de associaties ‘formeel’ en ‘beleefd’ die de respondenten samenbrengen met ‘u’.  
 

“Terwijl op het moment dat jij correspondentie verstuurt, heb je ook echt een uh juridische 
band met diegene dat dat ontvangt.” - Gemeente 1 
 
“Maar als we je een individuele brief sturen, dan heeft dat bijna altijd een uhm ja, een 
rechtsgevolg of een uh een persoonlijke aanschrijving....” - Gemeente 4 

 
Daarnaast blijkt uit een bevraging van een enkele gemeente ook dat de burgers ‘u’ een prettige 
aanspreekvorm vinden.  
 

“Ja dat is ook inderdaad wel uh navraag bij gedaan en inderdaad blijkt dat de meeste mensen 
zich heel goed voelen bij die aanschrijving met u.” - Gemeente 4 
 

Voor de aanspreekvormen ‘je’ en ‘jij’ geldt eenzelfde overeenkomst tussen de associaties die 
gemeenten aan de vormen koppelen en de redenen die ze hebben om de aanspreekvormen te 
gebruiken. Respondenten wijzen erop dat sociale media een informeel karakter hebben, net als de 
aanspreekvorm ‘je’/’jij’. Daarom voelt het voor hen logisch om op sociale media kanalen te kiezen 
voor ‘je’ of ‘jij’ als aanspreekvorm. 
 

“Nou omdat we toch op, op social media het idee willen uitstralen dat we nog dichter bij de 
burgers staan.” Gemeente 5 
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“Wij vinden als iemand, welke rang of stang die ook heeft, als iemand ervoor kiest om op een 
informeel platform te reageren als Facebook of Twitter of Instagram of LinkedIn want daar 
zitten we allemaal op…uhm dan krijg diegene ook heel keurig antwoord op de wijze waarop 
het platform is ingericht.” Gemeente 6 
 

Met betrekking tot jongeren wordt de reden gegeven dat jongeren in het algemeen altijd met ‘je’ of 
‘jij’ worden aangesproken, dus ook buiten overheidscommunicatie. Daarom voelt het natuurlijk aan 
voor gemeenten om net als de andere organisaties jongeren met ‘je’ en ‘jij’ aan te spreken. 
 

“En we zullen middelbare scholieren, die zullen we niet uh aanspreken met u als we dat 
weten…want dat zijn, dan is het uh gewoon passender bij de doelgroep om ze te tutoyeren.”    
- Gemeente 4 
 
“Omdat bij jongeren toch vaak uh ’t beter overkomt. Jongeren zijn niet gewend om met u te 
worden aangesproken.” - Gemeente 13 

 
De moderne toon van ‘je’/’jij’ wordt door één gemeente gelinkt aan een beweging die momenteel 
plaatsvindt waarbij steeds meer organisaties ‘je’ en ‘jij’ kiezen om burgers of klanten aan te spreken 
in plaats van het meer traditionele ‘u’.  

 
“Ja en ik denk ook dat we daarin de komende jaren een, weer een verandering gaan zien 
want er zijn al gemeenten die ook op de website bijvoorbeeld je gebruiken, gemeente 
Eindhoven is een voorbeeld. Ik denk dat dat ook wel past bij de beweging die we aan’t maken 
zijn, dat we dichter bij de bewoners willen staan.” - Gemeente 11, respondent 1 

 
Ten slotte is er net als bij een aanspreekvorm ‘u’ ook bij de aanspreekvormen ‘je’ en ‘jij’ een 
onderzoek gedaan wat aantoont dat burgers liever met ‘je’ en ‘jij’ worden aangesproken. Dat vormt 
ook een reden om voor die beiden vormen te kiezen in plaats van de vorm ‘u’.  

 
“…want we hebben ergens een onderzoek gelezen…waarin toch naar voren kwam dat uh de 
meerderheid van de mensen uhm met je en jij aangesproken zou willen worden. - Gemeente 
13 
 

 
3.4 Nuancering 

Ondanks dat de respondenten soms een duidelijk onderscheid kunnen benoemen, benadrukken zij 
ook dat de keuze niet altijd zo evident is. Welke aanspreekvorm de gemeente kiest, hangt af van 
verschillende factoren. Zo worden doelgroep, context en kanaal vaak genoemd als bepalende 
factoren.  
 

“Ik kijk eerst naar het doel, dan naar de doelgroep en dan naar con-, nee, eerst naar het doel 
en de ja, doel, doelgroep, context. Zo kun je het zeggen.” - Gemeente 8 

 
“Uhm we kijken echt ook wel welk kanaal we gebruiken hè uh en welke aanspreekvorm 
daarbij past.” – Gemeente 11, respondent 1 

 
“Dat hangt aan de context af, hangt af, ook van het middel af en uh wie je wilt bereiken. Dus 
het mag bij ons allebei.” - Gemeente 12 
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“Dus ja, zo kijken we eigenlijk van geval tot geval welke aanspreekvorm het meest gewenst 
is.” - Gemeente 13 

 
Ook de mate van formaliteit kan een indicatie bieden van welke aanspreekvorm gepaster is.  
 

“…hoe verder je af komt te staan echt van formele besluitvorming van de gemeente hè…hoe 
eerder je ‘je’ zult gaan gebruiken. Als het echt gaat over de relatie overheid-burger dan neig 
je veel meer naar uh naar ‘u’. Ga je het meer over vertellen wat er in X gebeurt, dan neigen 
we meer naar je.” – Gemeente 1 

 
Daarnaast wordt er bij wederzijdse communicatie met de burger rekening gehouden met de toon 
van de burger. Enkele respondenten leggen uit dat de eigen toon en aanspreekvormen worden 
aangepast naarmate het gesprek met de burger vordert. Daardoor kan de keuze van de 
aanspreekvorm soms toch afwijken van de algemene standaard hanteringen zoals besproken in de 
vorige paragrafen. 
 

“En je ziet ook dat mensen, wij passen ons vaak, ook heel vaak aan, aan het taalniveau van 
mensen, dat mensen zelf ook je gebruiken in plaats van u.” - Gemeente 6 
 
“Uhm…daarnaast als je e-mails krijgt en je voelt daar een beetje een formelere toon uit, dan 
neem je dat ook wel over, dan reageer je ook op die manier terug. Als iemand ondertekent 
met mevrouw M.G.S. Janssen, ja, dan ga je niet zeggen…dan zeg je ook ‘Beste mevrouw 
Janssen’ en spreek je ook met u. Terwijl als uit een brief of uit een e-mail blijkt dat iemand ook 
in de je/jou-sfeer zit, dan pak je dat ook die manier uh terug.” - Gemeente 7 

 
Een laatste verklaring van hoe de keuze voor een aanspreekvorm tot stand komt heeft te maken met 
de schrijfstijl van de ambtenaar zelf. Het kan voorkomen dat een tekst niet volledig wordt afgestemd 
op de doelgroep, maar de voorkeur van de schrijver zelf ook een rol uitoefent op het kiezen van een 
aanspreekvorm. 
 

“Maar ik merk dat ik best wel vaak, altijd eigenlijk, ik gebruik bijna altijd je. En ik word daar 
wel eens op gewezen door andere collega’s uh dat zei het dan uh netter vinden en formeler 
om u te gebruiken. Uhm en dat snap ik uh maar ik denk dat het ook soms wel een beetje met 
de stijl van de schrijver te maken heeft.” - Gemeente 11, respondent 2 

 
Concluderend kunnen een aantal vaste combinaties worden onderscheiden in de aanspreekvormen 
die gemeenten hanteren. ‘U’ wordt standaard gehanteerd in officiële correspondentie van de 
gemeenten aan de burgers, dus in alle brieven aan de bewoners. ‘Je’ en ‘jij’ worden daarentegen 
bijna altijd gebruikt op de sociale media kanalen van de gemeenten en om jongeren aan te spreken. 
Toch moet de nuance worden gemaakt dat die keuze niet altijd zo eenvoudig kan worden genomen 
en de doelgroep, het kanaal en de context een belangrijke rol spelen in de keuze van de 
aanspreekvorm. De redenen voor het kiezen van de kanalen komen grotendeels overeen met de 
associaties die de respondenten hebben bij de aanspreekvormen. Zo wordt het formele ‘u’ gebruikt 
voor formele communicatie en het eerder informele ‘je’ en ‘jij’ ingezet op de informele sociale media 
kanalen. Voor jongeren zijn ‘je’ en ‘jij’ de standaard aanspreekvormen, waardoor ook gemeenten die 
aanspreekvormen voor jongeren verkiezen.  
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4. Duidelijke communicatie 

Deze paragraaf tracht een analyse te bieden van wat duidelijke communicatie volgens de 
respondenten inhoudt. Daarmee geeft deze paragraaf antwoord op de deelvraag “Hoe kan duidelijke 
communicatie worden gedefinieerd?”. Gedurende de interviews werd daarom aan de respondenten 
gevraagd welke definitie zij zelf aan duidelijke communicatie zouden geven en of zij ook van mening 
waren dat het de eigen gemeente lukt om op een dergelijke duidelijke manier te communiceren. Op 
die manier kwamen een aantal uitdagingen aan het licht waar gemeenten tegenaan liepen. Ten 
slotte werd gevraagd wat de gemeenten dan nodig hebben om duidelijker te communiceren in de 
gevallen dat het nu nog vaak misloopt.  
 
 
4.1 Kenmerken van duidelijke communicatie 

Wanneer de respondenten hun eigen definities van duidelijke communicatie benoemen, valt op dat 
een aantal kenmerken doorheen de definities terugkomen. Die kenmerken kunnen worden 
onderverdeeld in de categorieën ‘intentionele kenmerken’ en ‘vormelijke kenmerken’. De eerste 
categorie kenmerken die verwijst naar de intentie van de communicatie, bevat de volgende 
kenmerken. Duidelijke communicatie is communicatie die: 
 

- Lezersgericht is 
- Wederzijdse verwachtingen verduidelijkt 
- Ruis beperkt 
- Snel duidelijk is voor de lezer, al na één keer lezen van de tekst 
- Een handelingsperspectief biedt voor de lezer 
- Minder vragen oproept na het lezen 
- Eenduidig is, op maar één manier kan worden geïnterpreteerd 
- Leidt tot begrijpen én begrijpen worden 
- Het doel van de communicatie bereikt 
- Persoonlijk is 

 
“[Korte stilte] uh het is begrijpen en begrepen worden, dat is alles.” - Gemeente 8 
 
“Duidelijke communicatie is wanneer uh…de lezer of de ontvanger, nog breder, snapt wat jij 
bedoelt en snapt wat jij van hem of haar vraagt...en dat ook doet.” - Gemeente 10 
 
“Uhm…nou duidelijke communicatie is voor mij wanneer uh de boodschap die ik wil vertellen ook 
daadwerkelijk op een juiste manier bij de ontvanger overkomt.” Gemeente 13 

 
De tweede categorie kenmerken zegt iets over de concretere vormgeving van duidelijke 
communicatie. Duidelijke communicatie bevat volgens de respondenten: 
 

- Geen overbodige informatie, alleen informatie die relevant is voor de lezer 
- De belangrijkste boodschap direct vooraan in de tekst volgens de piramidestructuur 
- Actief taalgebruik 
- Taal op B1 niveau 
- Geen vakjargon  

 
“Dat je de alinea’s opbouwt als een piramide hè dus de kernboodschap vooraan of bovenaan en 
dan ga je naar beneden werken. Niet de trechter maar echt de piramide.” – Gemeente 6 
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“Dat je je inleeft in die lezer…dat je dan uhm niet vanuit jezelf uhm schrijft maar echt vanuit die 
lezer. En dan ook in woorden die de meeste mensen kunnen begrijpen.” - Gemeente 9 
 

 
4.2 Uitdagingen 

Ondanks dat de respondenten dus zeker in staat zijn te benoemen hoe duidelijke communicatie 
uitziet en in die definities ook onderling overeenkomen, is duidelijke communicatie niet altijd 
evident. 
 

“…ik denk dat heel veel mensen hè, hoewel wij echt via verschillende kanalen dezelfde 
boodschap verspreiden hè…uh dat d’r nog steeds grote groepen mensen zijn die uh ja…die 
bereiken we niet. Dat is uhm…dat is hét probleem. Of omdat we ze niet met de kanalen 
bereiken óf omdat onze teksten te, te complex zijn.” - Gemeente 1 
 
“Uh dus ik zou zeggen in negen van de tien keer gaat het heel goed.” - Gemeente 5 
 
“En ja, ik merk altijd dat als het niet goed is gegaan, dat d’r veel vragen komen bij ons per 
telefoon. Dus dan is het gewoon drukker qua vragen en dat, ja ik krijg daar ook cijfers van, 
dan weet ik meteen dat een brief niet goed was.” - Gemeente 12 

 
Bovendien is het ook niet altijd eenvoudig om te bepalen of de burger de communicatie wel heeft 
begrepen. Niet elke burger meldt het als een brief onduidelijk is, daarom moet aan de kant van de 
burgers worden getest of de communicatie van de gemeenten voor hen ook duidelijk is. 
 

“…duidelijke communicatie is communicatie die de ontvanger begrijpt. En daar ligt meteen 
dus de crux. Of iemand het begrijpt dat bepaal je niet aan de voorkant door een taalniveau 
vast te stellen, nee dat bepaald je aan de andere kant, aan de kant van de ontvanger door te 
testen of die het ook begrepen heeft.” - Gemeente 2 

 
Daarnaast geven de respondenten ook aan dat de afdeling communicatie niet de enige afdeling is 
binnen een gemeente die zich bezighoudt met het communiceren naar burgers. Dus zelfs wanneer 
de communicatiemedewerkers zich houden aan de schrijfafspraken en weten hoe ze duidelijk 
kunnen communiceren naar burgers, wilt dat nog niet zeggen dat alle communicatie duidelijk de 
deur uitgaat. Om dat te bereiken zullen ook de collega-ambtenaren moeten worden meegenomen. 
 

“Over het algemeen hebben de communicatiemedewerkers, die hebben uh, het kunstje wel 
door. Het gaat juist over de juristen en de bouwkundigen en de mensen bij het sociaal domein 
die echt in hun vak zitten. Uhm…omgeven door wet- en regelgeving en beleid en daardoor 
ook vastraken in hun uhm ja hoeveelheid informatie en niet in staat zijn om dat nog helder 
naar de inwoner te vertalen.” - Gemeente 4 
 
“…dat kunnen wij als afdeling communicatie wel hebben maar er wordt heel veel 
gecommuniceerd buiten ons. Wij communiceren niet alles hè.” – Gemeente 7 

 
“…want communicatie schrijft niet alle brieven hè. Dat doen de mensen gewoon zelf.”                        
- Gemeente 9 

 
Zo blijkt dat communicatiemedewerkers regelmatig van collega’s de vraag krijgen om naar hun 
teksten te kijken en ze te helpen met het schrijven van de bewonersbrieven. 
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“Ze vinden het veel makkelijker om dan ons even een tekst te sturen. Te zeggen, kijk, gooi d’r 
nog even je communicatiesausje overheen zeggen ze dan [lachend].” - Gemeente 8 

 
Het komt dus zeker voor dat communicatiemedewerkers hun collega’s helpen door teksten van 
collega’s na te lezen en indien nodig te herschrijven. Het is echter niet mogelijk dat voor alle 
berichten te doen die uitgaan, dat zou te veel werk zijn.  
 

“Wij kunnen niet zeg maar iedereen bij de hand nemen en alle stukken gaan uh herschrijven.” 
- Gemeente 3 

 
Daarom moet er als het ware een gulden middenweg worden gevonden en zien de respondenten de 
rol van communicatie binnen de gemeente meer als een ondersteunende rol waarbij 
communicatiemedewerkers hun collega’s adviseren over het gebruiken van duidelijke communicatie. 
 

“Nee als iemand dat vraagt dan zeg ik ook nou zullen we d’r even tijd voor maken kom uh, 
laten we eens even samen gaan zitten en dan lopen we eens door jouw brief heen. Maar ik 
herschrijf ‘m niet, ik pas ‘m ook niet aan. Ik geef alleen maar suggesties van ‘Heey hè weet je 
nog…’.” - Gemeente 6 

 
Daarnaast speelt weerstand ook een grote rol. De respondenten geven aan dat collega-ambtenaren 
ook niet altijd geholpen willen worden. Wanneer communicatiemedewerkers collega’s van andere 
afdelingen erop wijzen dat hun teksten niet duidelijk geschreven zijn en hulp aanbieden, wordt die 
hulp niet altijd aangenomen. 
 

“We houden het gewoon echt heel makkelijk uhm en daarmee ondervinden we ook wat 
weerstand bij medewerkers die zeggen van ‘Ja maar ik heb toch niet zo lang gestudeerd om 
dan zo’n simpel briefje te schrijven hè’.” - Gemeente 6 

 
“En dat soms we ook met ego’s van mensen te maken hebben. Die denken van ja maar nee ik 
ga nou geen rekening houden met hoe ik de taal schrijf want kijk voor deze tekst of deze 
bestuurde hè, houd ik mijn taal wel aan.” - Gemeente 10 
 
“En een aantal mensen heb je gewoon nog niet bereikt. Dat is logisch met elke verandering 
bereik je…ook mensen die het niet willen. Die zeggen van nou, ik vind het wel gewoon heel 
belangrijk om uh…om gewoon mijn eigen taal te doen [gelach]. Dus zo heb je dan vijftig 
procent zeg maar wel.” - Gemeente 12 

 
Toch schrijven ambtenaren niet altijd bewust slechte brieven. Soms hebben zij helemaal niet door 
dat hun brieven voor de burgers onduidelijk zijn, omdat ze zelf in het vak zitten en continu met de 
stof van het vak en de daarbij behorende termen bezig zijn. Een andere mogelijkheid is ook dat ze 
het ooit zo hebben aangeleerd en die schrijfwijze niet gemakkelijk af kunnen leren. 
 

“Ja ook mensen, soms hebben ze niet door dat ze echt een hele slechte brief maken… Dat zijn 
mensen die hebben in het verleden zo leren schrijven en die schrijven nog steeds zo hè. En die 
zijn niet, soms helemaal niet bewust dat ze iets helemaal, ja, dat dat helemaal niet goed is.”    
- Gemeente 9 

 
Een laatste factor die meespeelt is dat gemeenten vaak formele brieven moeten schrijven waarin 
officiële besluiten zijn opgenomen. Wanneer een burger bijvoorbeeld vraagt om een vergunning, 
gelden er juridische procedures om die vergunning toe te kennen of af te wijzen. In zekere mate zijn 
de ambtenaren van de gemeente dan ook verplicht om de burger uit te leggen waarom zijn of haar 
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aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. De respondenten geven aan dat collega-ambtenaren er 
vaak tegenaan lopen om die juridische kaders op een duidelijke manier te formuleren en bang zijn 
dat ze niet alle noodzakelijke informatie aan de burger meegeven als ze eenvoudiger moeten 
schrijven.  
 

“Maar de manier waarop uh overheidscommunicatie is, is geregeld hè met heel, heel, heel 
ambtelijke taal, is ook hele angstige taal hè. We zijn als overheid bang hè, om niet volledig te 
zijn richting uh richting uh burger hè. Om ook maar iets op te schrijven dat niet uh correct is 
dat niet uh volledig is en niet zorgvuldig is, dat wij het liefste er een schepje bovenop gooien 
dan dat wij het risico nemen dat er mógelijk iets niet vermeld wordt.” – Gemeente 1 

 
“En het, het lastige is natuurlijk een brief ook vaak moet, omdat d’r juridisch, omdat het 
juridisch uh belangrijk is dat er een schriftelijke, schriftelijke bevestiging met een 
handtekening van de gemeente over iets uitgaat.” - Gemeente 2 
 
“En heel veel uh medewerkers, beleidsmedewerkers, zijn altijd bang dat als ze de juridische 
taal loslaten…dat ze dus later met procedures van burgers te maken krijgen die het er niet 
mee eens zijn.” - Gemeente 8 

 
Een oplossing zou dan kunnen zijn om de juridisch gebonden informatie apart te vermelden in de 
bijlage van de brief en in de tekst van de brief zelf te verwijzen naar de bijlage om het toch zo 
beknopt mogelijk te houden. 

“En mocht het dan zo zijn dat je die informatie op, om wat voor reden dan ook, toch moet 
meesturen of vanwege uh, uh juridische bijvoorbeeld, dan kun je die nog altijd in, bijvoorbeeld 
in een bijlage stoppen.” - Gemeente 13 

 
Ondanks die uitdagingen beklemtonen enkele respondenten dat het niet simpelweg een keuze is 
voor gemeenten om duidelijk te communiceren naar burgers. Elke burger heeft het recht op 
duidelijke communicatie dus de gemeenten moeten er alles aan doen om duidelijk te communiceren 
vanuit de gehele organisatie. 
 

“En vanuit de landelijke wetgeving van als overheid schrijf je gewoon in heldere taal, dat is 
gewoon vanzelfsprekend dat je dat doet. De burger heeft daar recht op.” - Gemeente 10 
 

 
4.3 Wat hebben gemeenten nodig om duidelijk te communiceren? 

Om ondanks alle uitdagingen toch tot duidelijke communicatie te komen, bespreken de 
respondenten een aantal mogelijkheden. Wat vooral veel terugkomt in de interviews is dat het 
creëren van bewustzijn een belangrijke factor is om ervoor te zorgen dat collega’s ook meewerken 
zodat de verbetering van duidelijke communicatie gemeente-breed kan worden uitgerold.  
 

“Dus we moeten ze eerst al bewust maken van, jij weet al heel veel, maar je ontvanger weet 
het niet.” - Gemeente 8 
 
“En ik denk het bewustzijn, het bewustzijn in de organisatie in de breedte dat dat nog beter 
mag en misschien bij bepaalde afdelingen ook dat die verbindingen wat mankeliger nog zijn 
uhm en dat dat nog te veel los gebeurt…” - Gemeente 11, respondent 1 
 
“…maar het zal een heel lang traject worden. Uh want het heeft ook met bewustzijn bij de 
ambtenaren te maken en daar steken we ook op in. Dat het belangrijk is dat een ambtenaar 
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weet uhm…dat die helder en duidelijk moet communiceren, dat op de eerste plaats. En uh 
zich er ook bewust van is wat dat inhoudt.”-  Gemeente 13 
 

Om dat bewustzijn te verkrijgen, moet er volgens de respondenten veel aandacht worden besteed 
aan het onderwerp van duidelijke communicatie en zal aan de collega-ambtenaren moeten worden 
uitgelegd waarom duidelijke communicatie zo belangrijk is. 
 

“Dus je moet mensen ook meenemen in het nut en de noodzaak van die heldere taal.”                
- Gemeente 4 

 
“Nou, daarvoor moet je gewoon constant uhm aandacht besteden aan heldere taal en 
constant proberen dat onder de aandacht te houden ook van de medewerkers die brieven 
schrijven.” - Gemeente 5 

 
“Dus je kunt veel meer mensen proberen uh uh tot gedrag aan te zetten, ook het schrijven van 
brieven, door ze bewust te maken van nut en noodzaak en door ze te laten ervaren dat het 
positieve effecten heeft.” - Gemeente 8 

 
Eens dat bewustzijn er gemeente-breed ook daadwerkelijk is, kunnen volgende stappen worden 
ondernomen.  
 

“En ik denk als ze dat bewustzijn hebben dan is men ook geneigd om het te leren en 
vervolgens is het een kwestie van ja, daar zijn tips voor, ja trucjes wil ik het niet noemen maar 
tips voor, voor hoe je dat kan doen.” - Gemeente 7 

 
Respondenten benoemen vaak taaltrainingen als een manier om het gevoel voor duidelijke 
communicatie in de hele organisatie te versterken. Naast trainingen werden ook synoniemen als 
‘cursussen’ en ‘workshops’ gebruikt.  
 

“De combinatie is dat je mensen helpt met trainen, dus ze aangeeft hoe ze dingen kunnen 
veranderen en ze daarna ook daarmee ook daadwerkelijk helpt dus het herschrijven van 
standaardbrieven. En die combinatie maakt volgens mij dat mensen inzien én heldere brieven 
versturen.” - Gemeente 4 

 
Een laatste tip die meerdere gemeenten aanhalen is dat het kan helpen het bestuur en het 
management te betrekken bij de implementering van het taalbeleid. Wanneer het onderwerp van 
duidelijk communicatie ook op bestuurlijk en managementniveau wordt gedragen, zien collega’s 
vaak ook eerder het belang ervan in. 
 

“Uhm wat wij verder een belangrijke start vonden was dat het niet alleen bestuurlijk maar 
ook uh op managementniveau draagvlak krijgt. Want uiteindelijk uhm zijn we ook daarvan 
afhankelijk om met onze collega’s aan de slag te kunnen gaan.” - Gemeente 13 

 
Gemeenten hebben over het algemeen dus een zeer vergelijkbare visie op wat duidelijke 
communicatie is. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds intentionele 
kenmerken van waartoe duidelijke communicatie moet leiden en anderzijds vormelijke kenmerken 
die beschrijven hoe duidelijke communicatie er concreet uit moet zien. Daarnaast ondervinden 
gemeenten over het algemeen ook dezelfde uitdagingen zoals het feit dat andere afdelingen van de 
gemeente ook communiceren naar burgers. Die collega’s zijn zich niet altijd in dezelfde mate bewust 
van duidelijke communicatieprincipes of weten niet hoe ze duidelijke communicatie met de 
juridische kaders kunnen unificeren. Bovendien is er vanuit sommige collega’s ook weerstand om op 
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een andere manier te schrijven dan ze gewend zijn. Het zorgen voor een organisatie-breed 
bewustzijn is een manier om daar verandering in te brengen. Dat bewustzijn kan tot stand komen 
door middel van voldoende, continue aandacht en het toelichten van nut en noodzaak van duidelijke 
communicatie. Eens dat bewustzijn aanwezig is, kunnen vervolgstappen worden ondernomen zoals 
taaltrainingen. De betrokkenheid van het gemeentebestuur en de managers kan het proces 
versoepelen. 
 
 
5. De Direct Duidelijk campagne  

Het vijfde onderwerp van de interviews was de Direct Duidelijk campagne. De Direct Duidelijk 
campagne is de landelijke campagne van de Nederlandse Rijksoverheid om duidelijkere taal te 
promoten. Tijdens de interviews werd gepeild naar de mate waarin Nederlandse gemeenten 
betrokken zijn bij die campagne en wat ze ervan af weten. Dit stukje geeft deels antwoord op de 
vraag “Wat doen Nederlandse gemeenten eraan om duidelijker te communiceren naar burgers?” 
omdat werd gekeken naar de betrokkenheid van de gemeenten bij de Direct Duidelijk campagne. 
 
 
5.1 Ervaringen met Direct Duidelijk 

Op één gemeente na hebben alle respondenten al eens van de Direct Duidelijk campagne gehoord. 
De mate waarin ze erin betrokken zijn, varieert wel heel erg. Van de dertien gemeenten hebben vijf 
gemeenten de Direct Duidelijk deal ondertekend waardoor zij verplicht zijn de richtlijnen van Direct 
Duidelijk in hun eigen beleid te internaliseren. Sommige gemeenten geven aan dat ze vóór het 
ontstaan van de landelijke campagne al heel ver waren met hun eigen initiatieven. Voor hen biedt de 
Direct Duidelijk campagne weinig toegevoegde waarde. Het hebben van eigen initiatieven die 
vergelijkbaar zijn met de acties van Direct Duidelijk vormt zo de hoofdreden voor gemeenten om niet 
deel te nemen aan de campagne. 
 

“…maar daar waren wij eigenlijk al mee bezig. Dus bij ons lopen die trajecten eigenlijk 
parallel.” Gemeente 6 

 
“Nee en tot op het heden ben ik vooral op zoek naar iets wat duurzaam is maar ook iets van 
de gemeente X en mogelijk de regio wat ook gekoppeld kan worden aan ons taalnetwerk en 
hoe het al staat. Dus niet persé iets extra’s maar meer wat het geheel versterkt en past bij 
wat we al doen.” Gemeente 11, respondent 2 

 
Gemeenten die nog minder ver zijn met de ontwikkeling van hun eigen taalbeleid, vinden Direct 
Duidelijk juist heel handig en leerzaam. Dat zijn gemeenten die of al zijn aangesloten bij de campagne 
door het onderteken van de Direct Duidelijk deal, óf die van plan zijn om dat in de toekomst nog te 
gaan doen. 
 

“En het heeft ons eigenlijk geleerd om uhm nou ja, die voorbeelden, goede voorbeelden te 
gebruiken die zij aanreiken en ons te houden aan de afspraken die Direct Duidelijk maakt.”        
- Gemeente 5 

 
“…ik vind het een heel zinnige campagne van het rijk, ja. Die ons echt veel werk uit handen 
neemt. We hoeven niet alles zelf te bedenken.” - Gemeente 7 

 
“…ja ik vond het wel heel erg fijn om te horen hoe andere gemeentes het aanpakken. Daarop 
hebben wij nu ook ons plan uh dat was de aanleiding om ons plan van aanpak te gaan 
schrijven.” - Gemeente 13 
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Soms wilt een gemeente wel deelnemen aan Direct Duidelijk maar komt de timing van de campagne 
minder gelegen waardoor de deelname nog is uitgesteld. De COVID-19 crisis speelt daar een 
permanente rol in. Daarnaast hebben sommige gemeenten ook individuele redenen gehad waardoor 
het taalbeleid geen prioriteit had zoals een gemeentelijke transitie. 
 

“Máár ik heb de campagne niet bij de gemeente X in huis gehaald omdat wij dus midden in 
die, in die moeilijke uh, we hebben andere prioriteiten op dit moment. Want anders had ik dat 
zeker gedaan.” - Gemeente 8 

 
 
5.2 De ontwikkeling van Direct Duidelijk 

Een aantal respondenten is heel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de campagne. Zij 
vertellen over de ontwikkeling van de campagne en hun eigen betrokkenheid daarbij.  
 

“Je zag wel dat er landelijk wel heel veel behoefte was aan uhm ja, wat meer landelijk beleid. 
Je ziet de roepen ook van de nationale ombudsman bijvoorbeeld uh in Nederland. Die zegt ja 
die…communicatie van de gemeenten die is zo onbegrijpelijk dat je daardoor mensen uitsluit 
en dat is, moet je toch niet willen als overheid dus doe er wat aan. Nou dat is opgepakt door 
zowel de Nederlandse Taalunie als het ministerie van Binnenlandse zaken en daar is nu , d’r 
zijn wel meerdere pogingen gedaan, maar d’r is nu echt een grote campagne en die heet 
Direct Duidelijk.” - Gemeente 2 

 
“Dus zo hebben wij ook zelfs de tekst op de website van Direct Duidelijk mee opgezet, ook 
inhoudelijk helemaal in het begin meegedacht…in die zin partner. En daarna zijn we ook nog 
uh toen, toen ze de eerste hè contracten, ‘Direct Duidelijk’ deals zoals ze dat noemen, werden 
ondertekend, waren wij één van de eerste drie gemeenten die dat contract ook heeft 
ondertekend. Heel logisch want we hebben eraan meegewerkt [lachend].” - Gemeente 10 

 
“…vier grote gemeentes heb ik uh twee jaar terug bij elkaar geroepen om uh samen meer te, 
meer te ontwikkelen zeg maar. Dus uh ja, we hebben heel veel gedeeld met elkaar en uh…met 
elkaar ook wel die landelijke campagne een goeie zet gegeven. Uh want uh al die steden 
hadden al hun eigen trajecten en dus, wij wisten al een beetje wat wel en niet werkt dus dan, 
om mensen in beweging te krijgen.” - Gemeente 12 

 
En Direct Duidelijk blijft landelijk groeien doordat steeds meer gemeenten zich erbij aansluiten en 
het steeds meer in het nieuws komt. 
 

“Ja d’r zijn, de Direct Duidelijk sluiten steeds meer gemeentes uh bij aan. Wat ze d’r mee doen 
weet je natuurlijk niet, maar ze tekenen met de intentie om d’r aan te werken dus uh dat, dat 
helpt al.” - Gemeente 12 

 
Wel is het zo dat niet elke gemeente die deelneemt ook al kennis kan bijdragen. Het zijn vooral nog 
de grotere gemeenten die al veel eigen initiatieven op de plek hadden die het voortouw nemen in de 
campagne. 

 
“…dan merk je ook dat uh ja heel veel organisaties gewoon vooral ook komen halen, terecht 
hè, en dat er nog niet zoveel was dus het is nog heel erg zoekende uhm dus ook, ik vind wel 
dat het nog in de kinderschoenen staat.” Gemeente 4 
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Hoewel Direct Duidelijk dus zeker bekend is bij de gemeenten, is niet elke gemeente in dezelfde 
mate betrokken bij de campagne. Een aantal gemeenten heeft meegeholpen de campagne te 
ontwikkelen en is heel nauw betrokken. Daarnaast zijn er gemeenten die de Direct Duidelijk deal 
hebben ondertekend en zo ook de richtlijnen van Direct Duidelijk opvolgen. Ook zijn er meerdere 
gemeenten die wel willen deelnemen maar de kans nog niet hebben gekregen doordat andere 
factoren hen blokkeren op de achtergrond. Ten slotte zijn er ook gemeenten die de meerwaarde van 
de campagne niet inzien en liever de eigen projecten verder uitrollen of projecten in de regio.  
 
 
6. Eigen initiatieven 

Ook dit laatste gedeelte van de resultaten draagt bij aan het beantwoorden van de deelvraag: “Wat 
doen Nederlandse gemeenten eraan om duidelijker te communiceren naar burgers?”. Dit stukje van 
de resultaten bespreekt namelijk de initiatieven die de gemeenten zelf ondernemen, naast of in 
plaats van deelname aan de Direct Duidelijk campagne. De initiatieven kwamen op meerdere 
momenten tijdens de interviews ter sprake. Hieronder wordt een overzicht geboden van 
verschillende initiatieven die gemeenten ondernemen om ervoor te zorgen dat hun communicatie 
duidelijker wordt voor de burgers.  
 
 
6.1 Een overzicht van de initiatieven 

De initiatieven die de gemeenten zelf nemen zijn zeer uiteenlopend. Een aantal initiatieven wordt 
door een groot deel van de respondenten genoemd, andere initiatieven komen minder vaak maar 
toch regelmatig voor en sommige initiatieven worden slechts door één of enkele gemeenten 
genomen. Op de manier kunnen de initiatieven in drie categorieën worden ondergebracht. Op de 
eerste plaats bestaan de initiatieven die zeer frequent voorkomen bij gemeenten uit:  
  

- De herschrijving van standaardbrieven 
- Het inschakelen van de hulp van een taalbureau, met name Loo van Eck 
- Samenwerking met andere organisaties om de eigen teksten te laten testen 
- Taaltrainingen/taalcursussen/taalworkshops in duidelijk schrijven op regelmatig basis 

 
“En dan gaat iedereen, iedereen gaat dat stukje eigenlijk herschrijven dus degene die daar zit die 
getraind wordt, krijgt eigenlijk in die…op dat onderdeel krijgt hij al een stukje van zijn brief, krijgt 
die eigenlijk al herschreven terug.” - Gemeente 6 

 
“…nu gebruiken we daar vaak het ROC voor en dan uh gebruiken ze brieven van ons als 
lesmateriaal. Dus dan krijgen we feedback vanuit het ROC waar ze in een les gezamenlijk hebben 
gekeken van dit is een brief van de gemeente, wat vinden we hier goed aan en wat kan beter?”      
- Gemeente 11, respondent 2 

 
“Dus wij hebben uh de korte training van een uurtje. Meestal worden mensen dan wat warm 
gemaakt voor dat ze nog meer willen dus uh…ze willen dan graag uh de verdiepingstraining doen. 
En sommige worden zo warm dat ze schrijfcoach willen worden. Dus die trainingen…en niets 
moet hè! Het is allemaal daar gaan waar de energie gaat dus we gaan het niet opleggen.”               
-   Gemeente 12 

 
Andere initiatieven die wel bij meerdere gemeenten voorkomen maar op minder frequente basis dan 
de initiatieven uit de vorige categorie, zijn: 
 

- De aanschaf van taaltools om het taalniveau van teksten te testen 
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- De opleiding van nieuwe collega’s in duidelijke communicatie 
- Een brede inzetting van beeldmateriaal, met name om laaggeletterden te bereiken 
- Een eenmalige taaltraining/taalcursus/taalworkshop 
- Een online leeromgeving/e-learnings zodat collega’s zich online kunnen bijscholen 
- Een opleidingsaanbod om taalcoach te worden en op die manier ambassadeurs te verkrijgen 

doorheen de organisatie 
- Een samenwerkingsverband met regiogemeenten en -organisaties voor het delen van kennis 

en kunde 
- Eigen burgerpanels/doelgroepenonderzoek  
- Eigen taalprojecten 
- Het gebruik van gratis taaltools op internet om het taalniveau van teksten te testen 
- Het regelmatig delen van kennis op het intranet, bijvoorbeeld in de vorm van taaltips 

 
“Uh ja we hebben de afdelingen gewoon verdeeld, elke afdeling heeft een taalcoach. En die 
taalcoaches hebben dan meerdere afdelingen hè, dat wel dan.” - Gemeente 6 
 
“…in een jaar tijd hebben we hun vijf producten laten testen die wij gebruiken, 
communicatieproducten, en hun gevraagd om daar feedback op te geven. Uhm en op basis 
daarvan hebben wij met die informatie die zij ons gaven hebben we of de producten aangepast of 
gaan we nog aanpassen.” - Gemeente 7 
 
“Wij doen ook steeds meer met filmpjes en met visuals en met animaties. Dat doen lokale 
overheden ook steeds meer.” - Gemeente 8 

 
“En die schrijfcoaches gaan het belang van uh duidelijke taal uitleggen en dat ze dat bij hun 
kunnen krijgen. Dat als mensen ergens mee zitten, wij gaan, onze schrijfcoaches gaan niet alle 
brieven herschrijven, dat is absoluut niet de bedoeling. Maar we gaan wel samen naast iemand 
zitten van zo kun je het doen…” - Gemeente 9 

 
“We hebben pas nog een uh programma uh gekocht ‘Klinkende taal’, in Word is dat een 
programma die teksten controleert.” - Gemeente 10 
 
“En uh we zijn nu met een e-learning bezig, die maken we zelf…voor mensen die we nog niet 
bereikt hebben, die niet graag naar een fysieke training gaan. Dus je houdt ook rekening met hoe 
leer, hoe leren ambtenaren. De een zo, de ander zo.” - Gemeente 12 

 
Ten slotte bestaat de laatste categorie uit initiatieven die door maximaal twee gemeenten worden 
ondernomen, namelijk: 
 

- Een ‘Week van de taal’ organiseren waarbij een hele week in het teken staat van Direct 

Duidelijk met spreekuren met schrijfcoaches, campagnes, bekers met tips erop en een 

prijsuitreiking voor de best geschreven brief 

- Een checklist voor B1 niveau opstellen zodat collega’s hun teksten handmatig kunnen 

controleren 

- Een format maken voor standaardbrieven die aan alle B1 voorwaarden voldoen zodat 

brieven al bijna kant en klaar zijn 

- Een soort meldpunt waar inwoners onduidelijke brieven kunnen terugsturen 

- Een taalakkoord afsluiten met buurtgemeenten 

- Een tool op gemeentelijke website aanbieden zodat bewoners feedback kunnen geven op 

teksten 
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- Een woordenlijst aanbieden die moeilijke woorden omzet naar woorden op B1 niveau 

- Experimenteren met andere communicatievormen zoals bellen naar de burger of langsgaan 

bij de burger 

- Het hanteren van een tolkentelefoon voor anderstaligen 

- Inspiratiemiddagen organiseren waarbij wordt nagedacht over duidelijke communicatie 

- Prijzen uitdelen aan collega’s die duidelijk schrijven 

- Samenwerkingsverband met IGOM 

- Steekproeven in de postkamer houden om onduidelijke brieven te ontdekken 

- Webinars voor collega’s organiseren 

 

“Zo hebben we bijvoorbeeld uh het taalakkoord gesloten met uh met gemeentes hier in de regio 
om ervoor te zorgen dat taalhuizen uh op dezelfde manier samenwerken. Uhm daarin maken we 
afspraken over uh allerlei dingen, bijvoorbeeld we, we spreken daar af dat we uh samen beleid 
maken om direct duidelijk te communiceren.” - Gemeente 5 
 
“…die kunnen een tolkentelefoon gebruiken als het gaat om mensen uh van een andere taal.”        
- Gemeente 8  

 
Met betrekking tot de initiatieven geldt dus vooral dat deze heel erg verschillen van gemeente tot 
gemeente. Bepaalde initiatieven zoals taaltrainingen, de herschrijving van standaardbrieven en de 
samenwerking met taalbureaus of andere externe organisaties komen vaak voor. De frequentie van 
de overige initiatieven is heel divers. 
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DISCUSSIE 
 
Dit onderzoek had een explorerend doel, namelijk het in kaart brengen van de taalkeuzes die 
Nederlandse gemeenten maken wanneer ze communiceren met burgers. Dat werd onderzocht aan 
de hand van dertien semigestructureerde diepte-interviews met diverse gemeenten uit Nederland. 
Er werd specifiek voor gemeenten gekozen omdat de Nederlandse overheidscommunicatie tot nu 
toe vooral op centraal niveau werd onderzocht (Canel en Sanders, 2013). Bovendien is het bestaande 
onderzoek rondom dit thema voornamelijk van kwantitatieve aard (De Rooij & Aarts, 2014), 
waardoor een kwalitatief onderzoek een waardevolle bijdrage levert aan het wetenschappelijk 
domein rondom overheidscommunicatie. Deze sectie brengt de resultaten in perspectief van de 
bestaande literatuur, bespreekt de beperkingen van dit onderzoek, biedt aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek en legt ten slotte ook uit wat de implicaties zijn van deze studie. 
 
 
1. Bespreking van de resultaten 

 
1.1 Taalniveau B1 en de implicaties ervan 

Uit de literatuur kwam naar voren dat het B1 niveau het wenselijke taalniveau is voor 
overheidscommunicatie richting burgers (Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Over het algemeen 
stemden de gemeenten daar ook mee in. Door de meeste gemeenten werd B1 aangehaald als het 
voor hen wenselijke taalniveau, als het streven binnen de gemeente. De meest voorkomende reden 
voor de nastreving van het B1 niveau was het idee dat je met het B1 niveau de meerderheid van de 
burgers zal bereiken. Het Ministerie van Algemene Zaken (2019) beschrijft het B1 niveau als ‘het 
niveau voor intermediairen’. Sommige gemeenten beschrijven het B1 niveau als ‘het niveau van de 
gemiddelde Nederlander’. De definities van het ministerie en van die gemeenten lijken dus zeer op 
elkaar.             
 Op basis van de literatuur gold de verwachting dat de gemeenten in de realiteit vooral op 
taalniveau C1 zouden schrijven (Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Daar bevindt zich een 
discrepantie tussen de literatuur en de resultaten. Over welk taalniveau de gemeenten in de praktijk 
gebruiken, liepen de antwoorden uiteen. Sommige gemeenten die al langer bezig waren met 
taalprojecten schreven al grotendeels op B1 niveau. Andere gemeenten geven aan dat het taalniveau 
eerder ergens tussen C1 en B1 in ligt, waardoor ze uitkomen op B2 niveau. Een laatste categorie 
gemeenten durfde geen uitspraak te doen over het daadwerkelijk gehanteerde taalniveau omdat ze 
onmogelijk zicht hebben op alle teksten en de taalniveaus daarvan. Er kan dus niet worden 
geconcludeerd dat het taalniveau van deze steekproef in de praktijk overeenkomt met het C1 niveau.
 In de literatuur werd als nadeel van het B1 niveau aangehaald dat B1 te hoog gegrepen is 
voor lager opgeleiden (Ministerie van Algemene Zaken, 2019). In de interviews werden meerdere 
nadelen toegekend aan het B1 niveau. Respondenten gaven aan dat ‘B1’ zelf ook een vakterm is en 
daardoor niet duidelijk voor iedereen en dat het taalniveau alleen niet allesbepalend is voor de 
duidelijkheid van een tekst. De respondenten benoemden het niet bereiken van mensen met 
beperkte vaardigheden en laaggeletterden echter ook als het grootste nadeel van B1. Hoewel zij dus 
niet letterlijk spraken over ‘lager opgeleiden’, zagen de respondenten ook in dat B1 niet door alle 
burgers zal worden begrepen en daardoor beperkingen met zich meebrengt.    
 De laatste vergelijking tussen de literatuur en de resultaten wat betreft de taalniveaus, heeft 
juist te maken met de groep hoogopgeleiden in Nederland. Volgens het Ministerie van Algemene 
Zaken (2019) geven hoogopgeleide Nederlands ook de voorkeur aan het B1 niveau. Tijdens de 
interviews kwamen hoogopgeleiden ook wel eens ter sprake als een aparte doelgroep. Volgens de 
respondenten zullen hoogopgeleiden taalniveau B1 niet storend vinden. Die uitspraak komt echter 
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niet geheel overeen met de uitspraak van het ministerie. Iets als niet storend ervaren heeft een 
andere lading dan iets daadwerkelijk verkiezen. 
 
 
1.2 U versus jij en je 

Deze studie wilde onder andere een duidelijker beeld schetsen van wanneer de gemeenten welke 
aanspreekvorm kiezen en met welke reden. Op de eerste plaats gaven veel gemeenten aan dat de 
keuze van de aanspreekvorm niet altijd evident is. Soms geldt er geen vast beleid voor het gebruik 
van de aanspreekvormen binnen de gemeenten. De respondenten gaven aan dat er vaak ook 
gekeken wordt naar de doelgroep, de context en het kanaal van de communicatie. Die mate van 
onduidelijkheid rondom de keuze van aanspreekvormen is er volgens de literatuur altijd al geweest 
(Grezel, 2007; Van Zalk & Jansen, 2004). Toch kwamen drie vaste combinaties uit de interviews naar 
voren die gemeenten veelal hanteren: ‘u’ en officiële correspondentie,  ‘je’/’jij’ en sociale media en 
‘je’/’jij’ bij jongeren. Wanneer de respondenten uitlegden waarom ze in die situaties een specifieke 
aanspreekvorm gebruiken, haalden zij vaak de associaties aan die zij koppelen aan de 
aanspreekvormen.           
 Voor de aanspreekvorm ‘u’ werden de associaties ‘formeel’, ‘afstandelijk’ en ‘beleefd’ of 
‘respectvol’ het meest genoemd. Bij bewonersbrieven is er sprake van formele communicatie en 
aangezien die brieven vaak ook officiële besluiten bevatten, vonden de gemeenten het beleefder om 
‘u’ te gebruiken. Enerzijds kent Grezel (2007) ook de associaties ‘afstandelijk’ en ’respectvol’ toe aan 
‘u’ als aanspreekvorm. Anderzijds beschrijft Grezel (2007) ook een verandering van de associaties in 
de afgelopen eeuw waarbij ‘u’ minder beleefdheid is gaan uitstralen. Aangezien een groot aantal van 
de respondenten de associatie ‘beleefd’ wel nog maken bij de aanspreekvorm ‘u’, komen de 
bevindingen van Grezel (2007) en deze studie niet volledig overeen. Volgens het solidariteitsprincipe 
wordt ‘u’ als aanspreekvorm wel nog gezien als beleefdheidsvorm (Oosterhof, Heynderickx & Meex, 
2017)            
 Voor de aanspreekvormen ‘je’ en ‘jij’ kan een soortgelijke vergelijking worden gemaakt. De 
respondenten benoemden bij de aanspreekvormen ‘je’ en ‘jij’ de associaties amicaal, modern, direct, 
informeel en dichtbij de burger. Van een vertrouwelijkheidsvorm (Oosterhof, Heynderickx & Meex, 
2017) was dus niet zozeer sprake. Grezel (2007) beschreef ‘je’ en ‘jij’ als solidair, informeel, 
kameraadschappelijk en vertrouwd. Er is dus sprake van een gedeeltelijke overlapping tussen de 
associaties van deze studie en de associaties van de studie van Grezel (2007). Bovendien werd in één 
van de interviews aangehaald dat er sprake is van een beweging waardoor steeds meer gemeenten 
vaker kiezen voor ‘je’ en ‘jij’ als aanspreekvorm. De gemeente Eindhoven werd daarbij als voorbeeld 
genoemd omdat er op de gemeentelijke website van Eindhoven al met ‘je’ wordt gewerkt. Ter 
vergelijking gebruiken de andere gemeenten binnen dit onderzoek meestal ‘u’ op de gemeentelijke 
website. Dat stemt overeen met de bevinding van Grezel (2007) dat er de afgelopen halve eeuw 
sprake is van informalisering en de aanspreekvormen ‘je’ en ‘jou’ aan populariteit winnen. 
 De laatste frequente combinatie is de combinatie tussen jongeren en de aanspreekvormen 
‘je’ of ‘jij’. Bijna alle respondenten gaven aan dat de gemeente kiest om bij jongeren als specifieke 
doelgroep ‘je’ en ‘jij’ te gebruiken omdat dat volgens hen passender is bij die doelgroep. De literatuur 
was verdeeld wat betreft jongeren en de waardering van aanspreekvormen. Enerzijds toonde 
onderzoek aan dat jongeren ‘je’ en ‘jij’ verkiezen (Vermaas, 2002). Anderzijds bleken jongeren juist 
een voorkeur te geven aan de aanspreekvorm ‘u’ (Van Zalk & Jansen, 2004). Wat dus precies de 
implicaties zijn van het frequente gebruik van ‘je’ en ‘jij’ voor jongeren door de gemeenten, blijft 
onduidelijk. 
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1.3 Duidelijke communicatie 

Hoewel de gemeenten een breed scala aan definities gaf van wat duidelijke communicatie is, kwam 
regelmatig terug dat duidelijke communicatie een handelingsperspectief moet bieden voor de 
burger. De respondenten vertelden namelijk dat de gemeenten vaak als doel hebben de inwoners 
aan te zetten tot een bepaalde handeling, zoals het vernieuwen van hun paspoort. 
Gedragsverandering is dus inderdaad een van de voornaamste doelen van overheidscommunicatie 
(Den Ouden & Doorschot, 2010).         
 Daarnaast kan een vergelijking worden gemaakt tussen de definitie van duidelijke 
communicatie tussen de respondenten enerzijds en Direct Duidelijk anderzijds. Direct Duidelijk 
definieert duidelijke communicatie als communicatie waarbij je rekening houdt met de lezer, 
communicatie die persoonlijk is, communicatie die bestaat uit begrijpelijke taal met duidelijke 
structuur en waarbij tekst wordt ondersteund door beeldmateriaal (Direct Duidelijk, z.d.-d). Drie van 
de vier elementen kwamen ook terug in de interviews, alleen beeldmateriaal werd door de 
respondenten niet specifiek genoemd als onderdeel van duidelijke communicatie. Beeldmateriaal 
werd wel benoemd als een manier om laaggeletterden te bereiken. Het element ‘waarbij je rekening 
houdt met de lezer’ komt overeen met de definitie ‘lezersgericht’ van de respondenten en behoorde 
tot de categorie ‘intentionele kenmerken’. Het element ‘persoonlijk’ werd ook letterlijk door de 
respondenten benoemd als definitie van duidelijke communicatie en behoorden eveneens tot de 
categorie ‘intentionele kenmerken’. Op de laatste plaats behoren ‘begrijpelijke taal’ en ‘duidelijke 
structuur’ tot de vormelijke kenmerken. Over het algemeen komen de definities van duidelijke taal 
dus heel sterk overeen tussen de respondenten en Direct Duidelijk. 
 
  
1.4 Uitdagingen van overheidscommunicatie 

In het onderzoek van Vos en Westerhoudt (2008) werd een drietal uitdagingen genoemd van 
Nederlandse gemeenten vanuit het perspectief van communicatiemanagers.  De eerste twee 
uitdagingen uit die studie, het verhogen van de participatiegraad van burgers en meer aandacht voor 
digitale communicatie, werden in dit onderzoek niet aangehaald. De laatste uitdaging echter, speelde 
een grote rol in dit onderzoek. Gemeenten gaven ook in dit onderzoek aan dat hun communicatie 
naar burgers vaak nog niet duidelijk genoeg is, net als de respondenten in de studie van Vos en 
Westerhoudt (2008).          
 Een tweede overeenkomst met de literatuur heeft te maken met juridische kaders in 
overheidscommunicatie. Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat ambtenaren de druk 
voelen van juridische kaders wanneer ze brieven opstellen naar burgers. Ambtenaren zijn bang om 
juridisch noodzakelijke informatie niet te benoemen, waardoor teksten vaak heel lang worden en 
voor de burgers irrelevante informatie bevatten. Dat komt overeen met de bevinding van Liu et al. 
(2010) dat de impact van externe, juridische en politieke kaders in de publieke sector heel groot is. 
Die angstige en ambtelijke taal kan mogelijk worden verklaard door de evolutie die Nederlandse 
overheidscommunicatie is ondergaan. Na de Tweede Wereldoorlog zijn burgers heel sceptisch en 
allergisch geworden voor propaganda, waardoor staatscommissies aan de overheid bevolen feitelijke 
en correcte informatie  te geven (Kraaier, 2016). Bovendien kwam later de trend op van publieke 
verantwoording waarbij het recht van burgers op informatie centraal stond (De Rooij & Aarts, 2014). 
De overheid mocht niet langer zomaar besluiten nemen zonder de burgers uit te leggen waarom. 
Wellicht ondervinden gemeenten nu nog de naweeën van die ontwikkelingen als een jurist of 
beleidsmedewerker naar burgers communiceert.       
 Een andere uitdaging van overheidscommunicatie komt overeen met het feit dat 
overheidsorganisatie communiceren via meerdere afdelingen (Vos, 2004). Uit de interviews bleek dat 
niet alleen de afdeling communicatie actief communiceert met de burgers, ook andere afdelingen 
binnen de gemeente hebben rechtstreeks contact met de burgers. Dat zorgt er op de eerste plaats 
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voor dat het lastig is om een overzicht te behouden van alle communicatie die de deur uitgaat en om 
te controleren of die communicatie ook aan de eisen van duidelijke taal voldoet. Bovendien behoort 
communicatie niet tot de specialisatie van die andere afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen 
specialiteit en dat impliceert een bepaalde vaktaal. Daarom is het lastig om alle communicatie 
gemeente-breed op éénzelfde wijze uit te sturen.       
 De laatste overeenkomst tussen de literatuur en de resultaten, heeft te maken met het 
mediagebruik van de gemeenten. Overheidsorganisaties bleken net als de meeste commerciële 
bedrijven gebruik te maken van een diverse mediamix (Lui et al. 2010). Die diversiteit aan 
mediakanalen werd ook door de respondenten aangehaald. Sommige respondenten gaven zelfs aan 
dat het leidt tot een bepaalde mate van keuzestress. Niet alleen moet de tekst zelf duidelijk zijn, ook 
moet je ervoor zorgen dat je het juiste kanaal kiest om je communicatie uit te sturen en je inwoners 
te bereiken. 
 
2. Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek ondervond met name beperkingen met betrekking tot de afname van de interviews. 
Op de eerste plaats konden de interviews vanwege de COVID-19 pandemie niet face-to-face 
plaatsvinden. Als vervanging daardoor werden online interviews voorgesteld door middel van 
videobellen zodat de interviewer en respondent elkaar toch konden zien en het gesprek 
persoonlijker was. Door de afwezigheid van een stabiele internetverbinding, was videobellen soms 
echter ook geen mogelijkheid. Het nadeel daarvan was dat de onderzoeker en respondent elkaar 
vaker in de reden vielen omdat beide partijen elkaar niet konden zien en dus niet zagen wanneer de 
ander was uitgepraat. Uiteindelijk heeft dat er ook toe geleid dat sommige audiofragmenten minder 
goed verstaanbaar waren, omdat de interviewer tijdens het bellen soms door de respondent op 
speaker werd gezet en dat tot meer ruis leidde. Het voordeel van de telefonische en online 
interviews was wel dat afstand geen rol meer speelde en gemeenten doorheen heel Nederland 
konden worden geïnterviewd.  
 Tijdens de interviews kwam ter sprake dat er meerdere landelijke campagnes bestaan die 
pleiten voor duidelijke overheidscommunicatie naast Direct Duidelijk. Zo is er in Nederland ook de 
‘Huh wat bedoelt u?’-campagne. Wellicht is het interessant voor vervolgonderzoek om die 
campagnes onderling te vergelijken en na te gaan wat eventuele verschillen en overeenkomsten zijn. 
Dat kan Nederlandse gemeenten mogelijkerwijs helpen om een keuze te maken in welke campagne 
het beste bij hun wensen aansluit. Bovendien bestaat er in België de ‘Heerlijk Helder’-campagne en 
kan ook het interessant zijn om de Nederlandse en Belgische campagne met elkaar te vergelijken. 
Ten slotte werd er in dit onderzoek enkel gewerkt met diepte-interviews. Voor vervolgonderzoek kan 
worden aangeraden om een combinatie te kiezen van inhoudsanalyses én diepte-interviews. Op die 
manier kunnen er gerichte vragen worden gesteld tijdens de interviews naar aanleiding van de 
inhoudsanalyses en is er een grotere mate van zekerheid over de taalkeuzes van de gemeenten. Nu 
werd achterhaald welke taalkeuzes de gemeenten maken op basis van zelfrapportering, wat minder 
objectief is dan de resultaten van een inhoudsanalyse. 
 
 
3. Implicaties van het onderzoek 

 
3.1 Implicaties voor het wetenschappelijk domein 

Dit onderzoek heeft geprobeerd de leemte in de literatuur op te vullen. Op de eerste plaats was er 
tot nu toe vooral onderzoek gedaan naar overheidscommunicatie op decentraal niveau (Canel & 
Sanders, 2013). Op de tweede plaats was het onderzoek rondom dit thema grotendeels kwantitatief 
van aard (De Rooij & Aarts, 2014). Doordat deze studie inzoomt op één specifieke campagne van de 
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Rijksoverheid, zou het een basis kunnen bieden voor vervolgonderzoek waarin een vergelijking wordt 
gemaakt tussen meerdere campagnes.  
 
 
3.2 Implicaties voor het maatschappelijk domein 

Duidelijke overheidscommunicatie wint alsmaar aan relevantie met de ontwikkeling van campagnes 
als Direct Duidelijk. Dit onderzoek biedt een overzicht van hoe de Nederlandse 
overheidscommunicatie er op gemeentelijk niveau uitziet. Op die manier kunnen zowel de 
gemeenten die hebben deelgenomen als andere gemeenten kijken naar én leren van elkaars aanpak. 
Uit de interviews is gebleken dat gemeenten onderling vaak nog niet in verbinding staan. Toch gaven 
de respondenten ook aan dat een voordeel van Direct Duidelijk is dat je ziet hoe andere gemeenten 
het aanpakken. Vaak kwam terug dat het overbodig is als gemeenten ‘opnieuw het wiel uitvinden’. 
Doordat deze studie een overzicht biedt van de aanpak van diverse gemeenten, kunnen gemeenten 
inspiratie op doen en komen zij wellicht initiatieven tegen waar ze zelf nog niet aan hadden gedacht.  
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CONCLUSIE 
 
Deze studie biedt een antwoord op de vraag ‘Welke taalkeuzes maken gemeenten en waarom?’. Op 
de eerste plaats bleek per gemeente te verschillen of er een taalbeleid aanwezig was.  De resultaten 
liepen uiteen van een formeel taalbeleid tot schrijfafspraken tot helemaal geen taalbeleid. Ook met 
betrekking tot de ontwikkeling van het taalbeleid liepen de antwoorden uiteen. Er kon niet altijd een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een eigen taalbeleid en een taalbeleid afgeleid van 
overheidsrichtlijnen. Bovendien baseerden sommige gemeenten hun taalbeleid uit afspraken met 
regiogemeenten en -organisaties.         
 Op de tweede plaats kreeg het taalniveau B1 verreweg de voorkeur van gemeenten. De 
daadwerkelijk gehanteerde taalniveaus weken hier wel van af, dus B1 geldt niet zozeer als standaard 
maar als streven. De gemeenten gaven aan zich er wel van bewust te zijn dat B1 niet voor alle 
burgers toegankelijk is. Sommigen gemeenten hebben daarom een speciale aanpak ontwikkeld om 
ook laaggeletterden te bereiken. De respondenten benadrukten daarbij dat het gaat om een aparte 
lijn van communicatie, die losstaat van de mainstream communicatie. Ten slotte hebben 
hoogopgeleiden volgens de respondenten geen moeite met het lezen van een B1 niveau. De 
respondenten dachten dat iedereen van eenvoudig taalgebruik houdt dus er wordt voor 
hoogopgeleiden geen aparte communicatie uitgezonden.      
 Ten derde konden er drie vaste combinaties worden onderscheiden met betrekking tot de 
aanspreekvormen. Volgens de respondenten komen de combinaties ‘u’ en formele brieven, ‘je’/’jij’ 
op sociale media en ‘je’/’jij’ bij jongeren regelmatig voor. Wel maakten de respondenten daar veelal 
de opmerking bij dat de keuze voor de juiste aanspreekvorm niet altijd evident is. Volgens de 
respondenten zijn in algemene zin de doelgroep, het kanaal en de context van de communicatie 
leidend in hun keuze.           
 Op de vierde plaats gaven de respondenten hun perspectief op ‘duidelijke communicatie’. De 
definities die de respondenten gaven, konden worden gecategoriseerd in enerzijds ‘intentionele 
kenmerken’ en anderzijds ‘vormelijke kenmerken’ ven duidelijke communicatie. De gemeenten 
bleken bij het streven naar een dergelijke, duidelijke communicatie soortgelijke uitdagingen te 
ondervinden. De grootste uitdating was wellicht wel het creëren van bewustzijn voor duidelijke 
communicatie op gemeente-breed niveau. Dat bewustzijn bleek volgens de respondenten van belang 
om eventuele weerstand bij collega’s weg te halen, maar ook om collega’s die nog weinig stil staan 
bij het onderwerp als het ware wakker te schudden. Volgens de respondenten kon dat bewustzijn 
worden verkregen door de combinatie van voldoende aandacht voor het thema, uitleg over nut en 
noodzaak van duidelijke communicatie en de betrokkenheid van gemeenteraad en managers. Vanuit 
de aanwezigheid van dat bewustzijn konden volgens de respondenten dan verdere initiatieven 
worden uitgezet zoals taaltrainingen.         
 Het vijfde onderwerp was de Direct Duidelijk campagne. Op één respondent na gaven alle 
respondenten aan er al eens van gehoord te hebben. Toch verschilde de mate van betrokkenheid 
enorm tussen de gemeenten. De gemeenten konden worden onderverdeeld in vier groepen. Eén 
groep die zeer betrokken was en de campagne mee had vormgegeven. Een tweede groep die 
regelmatig acties ondernemen via Direct Duidelijk en de Direct Duidelijk deal reeds hadden 
ondertekenend. Een derde groep gemeenten die wel wilden deelnemen maar die deelname werd 
verhinderd door achterliggende processen. Een laatste groep gemeenten zag het nut niet in en ging 
liever aan de slag met eigen initiatieven.        
 Ten slotte namen de gemeenten heel uiteenlopende initiatieven waarvan taaltrainingen, de 
herschrijving van standaardbrieven en de samenwerking met taalbureaus of externe organisaties het 
meest werden genoemd. 
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: de gespreksgids 

 
Inleidende  vragen 

1. Kunt u uw functie voor mij beschrijven? 

a. Wat zijn dagelijks uw taken bij de gemeente waarvoor u werkt?  

b. Op welke manier houdt u zich bezig met het taalbeleid van de gemeente? 

2. Wordt het taalbeleid van uw gemeente vormgegeven door jullie zelf of volgen jullie 

richtlijnen op van de (centrale) overheid?  

a. Op welke manier? 

 

Taalniveaus 

Vragen of de deelnemer weet welke taalniveaus er zijn en eventueel kort uitleg geven. 

3. Weet u welk taalniveau uw gemeente gebruikt wanneer jullie teksten schrijven voor de burgers? 

a. Zo ja, is dat een bewuste keuze? (Eventueel: waarom kiezen jullie ervoor dat taalniveau te 

gebruiken?) 

b. Denkt u dat de moeilijkheidsgraad (taalniveau) van jullie teksten over het algemeen te 

begrijpen is voor de burgers? Waarom denkt u dat? 

 

Aanspreekvormen 

4. Wanneer jullie teksten schrijven voor de burgers, gebruiken jullie dan meestal ‘u’ of ‘jij/je’ om de 

burgers aan te spreken? 

a. Waarom? 

b. In welke gevallen zou sowieso ‘u’ worden gekozen als aanspreekvorm? 

c. In welke gevallen zou sowieso ‘jij/je’ worden gekozen als aanspreekvorm? 

d. Optioneel: is er een verschil in offline en online communicatie wat betreft de 

aanspreekvormen? 

 

Duidelijke communicatie 

5. Hoe zou u zelf duidelijke communicatie definiëren/omschrijven? 

6. Denkt u dat gemeenten erin slagen om op die manier te communiceren naar burgers? 

a. Zo ja, op welke manier lukt hen dat? 
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b. Zo niet, wat hebben gemeenten volgens u nodig om wel op een dergelijke, duidelijke 

manier te communiceren naar burgers? 

 

Direct Duidelijk campagne 

7. Heeft u al eens gehoord van de Direct Duidelijk campagne? 

a. Zo ja, wat weet u ervan? (Eventueel aanvullen, afhankelijk van wat wordt gezegd) 

8. Weet u of uw gemeente initiatieven onderneemt om de communicatie naar burgers toe 

duidelijker te maken, bijv. met behulp van de Direct Duidelijk brigade? 

a. Zo ja, welke initiatieven zijn dat? Kunt u die beschrijven? 

9. Na het bespreken van deze campagne, denkt u dat uw gemeente er alles aan doet om zo duidelijk 

mogelijk te communiceren naar burgers?  

a. Zo niet, wat kan uw gemeente nog extra doen om nog duidelijker te communiceren naar 

burgers? 

 

Afsluiting 

10. Heeft u nog aanvullende opmerkingen of wilt u iets delen wat nog niet ter sprake is gekomen? 
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Bijlage 2: de geïnformeerde toestemming 

 

Geïnformeerde toestemming  

 

Werktitel van het onderzoek 
“Het taalregister van de Nederlandse overheid: welke keuzes maken gemeenten en waarom?” 
 
Subtitel van het onderzoek 
“Een gevalstudie binnen de Nederlandse overheidscommunicatie” 
 
Naam + contactgegevens onderzoeker 

Joëlle Janssen 

joelle.janssen@student.kuleuven.be 
 
Doel en methodologie van het onderzoek 
Het doel van deze studie is om een inzicht te krijgen in de taalkeuzes die gemeenten maken 
wanneer zij communiceren naar burgers en de motivatie achter die keuzes te achterhalen. Het 
onderzoek bestaat uit diepte-interviews met de taalcoördinatoren van de gemeenten. De interviews 

worden afgenomen aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst waarbij ruimte is voor 
spontane vragen en opmerkingen. 
 
Duur van het experiment 
Maximaal 60 minuten 
 

 
Lees onderstaande stellingen aandachtig door: 
 

➢ Ik begrijp wat van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek. 

 
➢ Ik weet dat ik zal deelnemen aan het volgende onderzoek: 

Een semigestructureerd interview omtrent de motivaties achter de taalkeuzes van 
gemeenten m.b.t. communicatie gericht aan burgers. 

 
➢ Ik weet dat er risico's of ongemakken kunnen verbonden zijn aan mijn deelname: 
 Er zijn geen risico’s of ongemakken verbonden aan dit onderzoek. 

 
➢ Ikzelf of anderen kunnen baat bij dit onderzoek hebben op volgende wijze: 
 Uzelf en uw gemeente krijgen meer inzicht in de taalkeuzes die diverse gemeenten in 

Nederland maken. Op die manier kunnen Nederlandse gemeenten leren van elkaars 
taalstrategieën. Ook biedt dit onderzoek aanbevelingen aan voor elke gemeente op basis 
van de interviews en literatuur. Na afronding van het onderzoek zal u de resultaten en 
aanbevelingen digitaal ontvangen indien gewenst. 

 
➢ Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn deelname 

op elk moment stop te zetten. Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik weet dat daaruit 
geen nadeel voor mij kan ontstaan. 

 
➢ De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en 

mogen gepubliceerd worden. Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd, anonimiteit en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. 

 
➢ Ik begrijp op welke manier de anonimiteit van mijzelf en mijn gemeente wordt gegarandeerd: 

De uitgeschreven versie van het interview wordt niet in het onderzoek opgenomen. Enkel 
citaten kunnen worden gebruikt in de resultatensectie. De naam van de gemeente of 
geïnterviewde zal daarbij niet worden genoemd. In plaats daarvan zullen de gemeenten 

gecodeerd worden en met code vermeld worden (bijv. “Gemeente 1, Gemeente 2, etc.). 
 
➢ Voor vragen weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan bij:  

 

mailto:joelle.janssen@student.kuleuven.be
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o De onderzoeker zelf: 
Joëlle Janssen 

joelle.janssen@student.kuleuven.be   
 

o De begeleider van het onderzoek: 
Professor B. van Gorp 
baldwin.vangorp@kuleuven.be  

 
Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen en heb antwoord gekregen op al 

mijn vragen betreffende deze studie. Ik stem toe om deel te nemen. 
 
Datum:  
 
Naam en handtekening deelnemer  Naam en handtekening onderzoeker 
       

 

 

 
 

mailto:joelle.janssen@student.kuleuven.be
mailto:baldwin.vangorp@kuleuven.be

