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De gebruiker staat centraal … 

Waarom eigenlijk?



Begrijpelijke taal en gezag



Wie van u voelt zich eigenlijk 
een gezagsdrager?



Opmerking 1: 
Nederland is een high-trust samenleving

Opmerking 2: 
Gezag is niet meer automatisch (moet "verdiend" worden)

Vreemde combinatie: high-trust samenleving
~

gezag is niet automatisch



Opmerking 3:
• Tot jaren '60/'70: primair institutioneel gezag, persoonlijk gezag als 

afgeleide.
• Nu: persoonlijk gezag veel meer op de voorgrond, institutioneel 

gezag meer als afgeleide.



Als gezag verdiend moet worden, als persoonlijk gezag voorop staat,
moet modern gezag transparant, responsief en communicatief zijn.

In dialoog met burgers maakt de rechter en overheidsfunctionaris
duidelijk dat zij hen serieus neemt (zowel juridisch als menselijk) en
geïnteresseerd is in hun belangen.



Vergelijk het met een bezoek aan de huisarts.



Dit geldt voor alle gezagsdragers!



#Hoedan?



Woorden

Wanneer vindt u ‘onderhavig(e)’ 
beter dan ‘dit’ of ‘deze’? 



‘Het bezwaarschrift is 
verschoonbaar te laat.’

Schat, waar liggen de 
Pampers? De kleine is weer 

verschoonbaar. 



‘Jansen is woonachtig 
in Leidschendam.’

Dokter, ik voel me zo 
woonachtig.



‘Het object betreft een woning.’



‘Het onderhavige pand is gelegen aan de 
J.M. van Dunnéweg.’



En hoe zat het hier 
ook alweer mee?



‘Een appel, te weten een 
stuk rond, hard boomfruit 
van rode, groene of gele 
kleur (of een combinatie 
van deze drie kleuren) en 
met een friszoete dan wel 
friszure smaak.’



Cadeautje: een handige woordenlijst. Die krijg je – samen
met nog wat andere handige tools – in de chat. 



Zinnen



NRC 
21 februari 2020

Dubbele ontkenning



Naamwoordstijl: hardnekkig!
Vooral bij zelfstandige naamwoorden die zijn gevormd uit een werkwoord 
stellen > stelling veroordelen > veroordeling
beoordelen > beoordeling vergoeden > vergoeding
verklaren > verklaring

Denk verder aan: 
uitzetting, bewaring, beschieting, bedreiging, aanhouding 
nabetaling, herberekening, verlaging, terugvordering, toepassing, werking 
en tegenwerping

Veel (maar niet alle) herken je door in je document te zoeken op 'ing’.

Voor de professional efficiënt, voor de buitenstaander onbegrijpelijk. 
Laat werkwoorden werken!





Neem even 5 minuten pauze.



We gaan weer verder.
Pak pen & papier.
Tijd voor wat oefening.



In dat geval bent u de aanslag in zijn geheel
verschuldigd.
U moet het hele bedrag dan in één keer
betalen.



Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk 
mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten 
behoeve van andere opdrachtgevers 
werkzaamheden verricht.

Wij vinden het goed dat je / u ook voor 
andere opdrachtgevers werkt.
OF
Je / u mag ook voor andere opdrachtgevers 
werken.



Het verschuldigde bedrag van de
naheffingsaanslag kunt u overmaken door
gebruik te maken van de aangehechte
acceptgirokaart, via internetbankieren
(vermeld dan het betalingskenmerk xxx), of
door te pinnen. Hiervoor dient een aparte
afspraak gemaakt te worden via xxx.



U kunt het bedrag op drie manieren betalen:
1. Gebruik de acceptgirokaart.
2. Betaal via internetbankieren. Het 

betalingskenmerk is: xxx.
3. Maak een afspraak om te pinnen op het 

gemeentehuis via telefoonnummer xxx.



Structuur



Lees dit vooral niet. 
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, plan xxx’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend 
dat de gemeenteraad in de vergadering van Datum het bestemmingsplan 
‘Bebouwde gebieden, plan xxx’ heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, plan xxx’ regelt een aantal, na de 
vaststelling van het bestemmingsplan vergunde, buitenplanse afwijkingen 
planologisch. Bij de toetsing van plannen aan het bestemmingsplan ‘Bebouwde 
Gebieden’ is gebleken, dat er een aantal onvolkomenheden en omissies in de 
regels zaten. Dit plan herstelt deze omissies.

In dit plan zijn diverse correcties opgenomen en hierin is actueel beleid 
meegenomen. Een deel van de gronden die aan de oostzijde van de X-WEG 
liggen en ten zuiden van de Y-WEG, zijn door middel van dit plan opgenomen in 
het plangebied. Deze gronden krijgen gedeeltelijk een agrarische bestemming 
en een wijzigingsbevoegdheid naar bedrijventerrein. Voor deze gronden geldt 
nu deels een bestemmingsplan uit 1976.



De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan naar aanleiding 
van de ingediende zienswijzen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan
enkele wijzigingen aangebracht in de verbeelding, regels en de plantoelichting. 
Daarnaast zijn er nog enkele ambtshalve aanpassingen aangebracht.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag DATUM voor een 
ieder gedurende zes weken ter inzage bij xxx. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage. Het 
plan is ook te raadplegen via www.xxx.nl onder identificatienummer: XXX.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. Dit geldt alleen voor diegenen die tijdig hun zienswijze omtrent het 
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede 
voor diegenen wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben 
gedaan. Daarnaast kan ook beroep worden ingesteld door anderen, echter 
uitsluitend voor zover het de wijzigingen betreft die de gemeenteraad bij de 
vaststelling in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan
heeft aangebracht. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State op het genoemde adres. 



Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan 
treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.



Zo kan het ook:



Wie staat hier centraal?
Gemeenteraad akkoord met bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, plan xxx’

De gemeenteraad heeft in de vergadering van <datum> het bestemmingsplan 
‘Bebouwde gebieden, plan xxx’ goedgekeurd. 

Wat is er geregeld in dit bestemmingsplan?
In dit plan zijn enkele aanvullingen en verbetering van het bestaande 
bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden’ geregeld. Een deel van de grond ten 
oosten van de X-weg en ten zuiden van de Y-weg worden binnen het plangebied 
van het bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden’ getrokken. Die grond is 
gedeeltelijk bestemd voor landbouw. Er mag eventueel ook een bedrijventerrein 
komen.

Wilt u het bestemmingsplan bekijken?
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen tot en met 
<datum> bij de Klantenbalie in het gemeentehuis <adres>. U kunt het plan ook 
lezen op www.xxx.nl Het identificatienummer is: <identificatienummer>.

http://www.xxx.nl/


Is er iets gewijzigd ten opzichte van het ontwerp?
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad enkele delen 
van het plan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. 

Bent u het niet eens met het plan?
U kunt in beroep gaan tegen dit besluit. Als u dat wilt, stuur dan vóór <datum> 
een brief aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook mailen naar <mailadres>. 

Wie kan beroep instellen?
Als u ook over het ontwerp-bestemmingsplan tijdig een zienswijze heeft 
ingediend, kunt u sowieso in beroep komen. Als u in beroep opkomt tegen een 
wijziging in het plan ten opzichte van het ontwerp, kunt u ook sowieso in beroep 
komen. In alle andere gevallen kunt u alleen in beroep komen als er een goede 
reden is waarom u geen zienswijze kon indienen. 

Heeft u beroep aangetekend én wilt u dat het plan nog niet ingaat?
Het bestemmingsplan gaat in op <datum>. Wilt u dit voorkomen zolang er nog 
niet is beslist op uw beroep, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. 
Als dat verzoek wordt toegewezen, gaat het plan op zijn vroegst pas in na de 
uitspraak op uw beroep. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde post- of 
e-mailadres als hierboven staat.



Kopjes helpen jou en jouw lezer

Vragen
Wat hebben we besloten?
Wat betekent dit voor u?
Heeft u nog vragen?

Woorden
Besluit
Gevolgen
Vragen

Kernzinnen
U heeft recht op een advocaat
Wij gaan akkoord
U krijgt een schadevergoeding



Wáár zet je de kernboodschap?



Stel, je hebt 
net rijexamen 
gedaan… 

Wat wil je dan 
als eerste 
weten?



‘… en dus kan ik je 
onmogelijk laten slagen.’



Van trechter … naar piramide



Van trechter … naar piramide
Je bent gezakt!



Doe dit ook in je schrijfproces

Laat alles wat in je hoofd zit 
eruit. 

Leg het daarna op de 
weegschaal en bepaal wat 
écht belangrijk is voor jouw 
lezer. En in welke volgorde. 

Daar worden je teksten* 
beter van!

* En jij ook J



Tijd voor een laatste oefening.
En daarna nog een paar minuten
om vragen te stellen.



Wat staat hier?



Vragen?



Heldere juridische taal. Het mag. Het kan. 
Ga er vooral mee experimenteren!

Oh ja, alle linkjes en pdf’s waar we het 
over hebben gehad, staan over 2 weken 
ook op de website van Gebruiker 
Centraal.


