WELKOM BIJ WORKSHOP DIRECT DUIDELIJK!
We beginnen om 12.45 uur
Je mag je camera aanhouden. Zet je je geluid uit?
Steek je hand op als je een vraag hebt.

EVEN VOORSTELLEN
Talissa Oude Bennink
Direct Duidelijk Brigade
Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

EVEN VOORSTELLEN
Diede Smits
Direct Duidelijk Taalhulplijn
Loo van Eck

INHOUDSOPGAVE
§ Direct Duidelijk?
§ (On)Duidelijke taalquiz
§ Waarom Direct Duidelijk?
§ Direct Duidelijk Brigade?
§ Direct Duidelijk in de praktijk
§ Direct Duidelijk Taalhulplijn
§ Vragen, opmerkingen en discussie?

DIRECT DUIDELIJK?
Bureau Taal – rede van de lezer
De rede is een pleidooi om begrijpelijk te schrijven. De meeste schrijvers doen dat niet.
De lezer voelt zich daardoor niet altijd rechtvaardig en respectvol behandeld. Daarom
praat de lezer voor één keer terug. De rede van de lezer is gericht aan iedereen die
zakelijke teksten schrijft.

https://youtu.be/LQd4Oowj_jk

(ON)
DUIDELIJKE
TAALQUIZ

DIRECT DUIDELIJK...
WAAROM EIGENLIJK?
MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK
§ 60% van de inwoners begrijpen de taal van de overheid niet (meteen)
§ Hierdoor doen ze minder mee in de samenleving
§ De overheid verliest contact met en vertrouwen van de samenleving
BEDRIJFSMATIG VRAAGSTUK
§ Er is veel extra geld en tijd nodig om onduidelijkheden te corrigeren
§ Vragen / klachten
§ Prettig contact met de overheid

DIRECT DUIDELIJK...
WAAROM EIGENLIJK?
“Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, snap je het zelf niet”
– Albert Einstein
“Hoe minder iemand weet, hoe meer jargon hij gebruikt”
– Japke D Bouma
“Als je binnen je organisatie onduidelijk spreekt, wordt je taal
naar buiten ook onduidelijker”
– Japke D Bouma

DIRECT DUIDELIJK

DIRECT DUIDELIJK (BRIGADE)
HOE GAAN WE DAAR IETS AAN DOEN?
1. We zorgen ervoor dat de mensen die dit probleem (grotendeels) kunnen oplossen
(ambtenaren en bestuurders) zich er BEWUST VAN WORDEN.
2. Als ze zich ervan bewust zijn en er iets aan willen doen, bieden we hen HULP EN
ONDERSTEUNING om er iets aan te doen.
3. We METEN wat het effect is van duidelijk taalgebruik op mensen en organisaties.

DIRECT DUIDELIJK BRIGADE...
WAT DOEN WE DAN CONCREET?
BEWUSTWORDING
Permanente campagne


Social media

•

Onderhouden van een netwerk

Aandacht voor (digitale) inclusie
• Samenwerking met LES en ABC

Direct Duidelijk-deal

• Inspiratie, netwerk- en
werkbijeenkomsten

•

Uitreiken van DD-prijzen

• Aanwezigheid op congressen

• Stimuleren en opzetten van Lezerspanel

•

Optredens Staatssecretaris

• Online webinars

•

Aanjaagteam VNG

(Direct Duidelijk Tour)

• Betrekken van laaggeletterden

DIRECT DUIDELIJK...
WAT DOEN WE DAN CONCREET?
HULP & ONDERSTEUNING
Hulpmiddelen verzamelen, ontwikkelen en delen via directduidelijk.nl!
• Praktijkvoorbeelden van overheidsorganisaties
• Schrijfwijzers, jargonlijsten, tips, etc.
• Webinars (Direct Duidelijk Tour)
• Workshops en advies op maat
• Leesbaarheid Instrument Nederlands (LiNt)
• Direct Duidelijk Hulplijn
• Direct Duidelijk Testpanel

DIRECT DUIDELIJK...
WAT DOEN WE DAN CONCREET?
METEN
Onderzoeken
• Oordeel burgers en ondernemers over overheidsdienstverlening
• Monitor begrijpelijke overheidsteksten
• Het Direct Duidelijk Effect
• Direct Duidelijk Enquête
• VNG Behoeftenonderzoek
https://directduidelijk.nl/over-de-campagne/artikelen-en-rapporten

DIRECT DUIDELIJK...
VOOR WIE?
§ Overheidsorganisaties:
§ gemeenten, provincies, waterschappen

§ Uitvoerders:
§ UWV, SVB

§ Rijksoverheid: zelf het goede voorbeeld geven (intern en extern)
§ Samenwerking alle ministeries
§ 19 april 2021: Ondertekening Direct Duidelijk-deal door ministerie SZW

DIRECT DUIDELIJK...
MEER DAN ALLEEN BEGRIJPELIJK TAALGEBRUIK
Dienstverlening vanuit de gebruik centraal
§ Weten wie je wil bereiken!
§ Voorbereiden van de inhoud en het doel
§ Teksten:
§ structuur geven
§ persoonlijk maken
§ concreet maken

§ Beeld gebruiken als ondersteuning voor woord
§ De doelgroep vragen mee te lezen en feedback te geven

COMMUNICEREN IN HET GEWENSTE TAALNIVEAU?
A1
5% van de
bevolking
TOTAAL 99,9%?
Eten en drinken
bestellen in
vreemde taal

A2
15% van de
bevolking
TOTAAL 95%?
Inburgeringsexamen

B1
40% van de
bevolking
TOTAAL 80%?
Jeugdjournaal
≠ Jip-en-Janneke

Direct Duidelijk Tour – aflevering De zin en onzin van B1

B2
25% van de
bevolking
TOTAAL 40%?
Linda en andere
tijdschriften

C1
10% van de
bevolking
TOTAAL 15%?
Nieuwsuur en
andere
actualiteiten

C2
5% van de
bevolking
Juridische teksten,
wetenschappelijke
literatuur

DIRECT DUIDELIJK IN DE PRAKTIJK
Taalniveau C2

Taalniveau B1? dan zie je dit

Ten aanzien van de betekening van het verzoek tot echtscheiding

??? ?????? van de ?????? van het ?????? tot echtscheiding aan de vrouw is

aan de vrouw is de Verordening nummer 1348/2000 van de Raad

de ?????? nummer 1348/2000 van de Raad van 29 mei ?????? de ????? en

van 29 mei inzake de Betekening en Kennisgevingen in de lidstaten

????? In de ????? Van ????? ????? In ????? Of in ???? (1348/2000_, ook

van gerechtelijke stukken in Burgerlijke of in Handelszaken, ook

????? De ??-??????, van ?????, nu het een ????? Zaak ????? En de vrouw in

(1348/2000), ook genoemd de EG-betekeningsverordening, van

een ????? woont en ?????. Een bekend adres heeft. Op ????? Van de man

toepassing, nu het een burgerlijke zaak betreft en de vrouw in een
lidstaat woont en aldaar een bekend adres heeft. Op verzoek van
de man heeft de deurwaarder het verzoekschrift tot echtscheidingen
en twee afschriften van het exploot op <datum> ter betekening aan
de vrouw uit kracht van artikel 56 Rv en conform het bepaalde in
afdeling I van genoemde EG-verordening verzonden aan het
Amtsgericht Hamburg te Sievekingplatz 1 te Hamburg, Duitsland.

heeft de deurwaarder het ????? Tot echtscheiding en twee afschriften van
het ???? Of <datum> ??? ????? Aan de vrouw uit ???? Van ????? 56 ?? En
????? Het ????? In afdeling I van genoemde ??-????? Verzonden aan het
???? Hamburg te Sievekingplatz 1 te Hamburg, Duitsland

DIRECT DUIDELIJK IN DE PRAKTIJK...NUDGING?
Uit onze administratie blijkt dat u zich niet heeft gehouden aan de maandelijkse
betalingsafspraak of de aan u opgelegde betalingsverplichting. Hierdoor is een
achterstand ontstaan in de betaling aan de afdeling Werk en Bijstand van € 771,66.
Dit bedrag dient vóór de 20e van deze maand te zijn bijgeschreven op de rekening
van de afdeling Werk en Bijstand. Dat betekent dat u uiterlijk de 15e van deze
maand uw bank opdracht tot betaling moet hebben gegeven. Gebruik daarbij de
betalingskenmerken op de achterkant van deze brief. U dient altijd die 4 kenmerken
te gebruiken voor de betaling. Op de achterkant van deze brief staat tevens welke
betaalmogelijkheden u heeft.
Beslag of deurwaarder
Het is belangrijk om op tijd te betalen en de juiste kenmerken te vermelden. Als u dat
niet doet, loopt u het risico dat wij beslag leggen op uw inkomen of een deurwaarder
inschakelen.
Als u niet tijdig betaalt, ontvangt u een dwangbevel. De kosten hiervoor bedragen €
70,00 en € 115,00 als wij overgaan tot beslaglegging. Als een deurwaarder wordt
ingeschakeld komen ook deze kosten voor uw rekening.
Heeft u inmiddels wel betaald dan kunt u deze aanmaning als niet verzonden
beschouwen.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact met de gemeente Enschede opnemen via onze
website: www.enschede.nl of u kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bellen
met (053) 4817800. Ook voor algemene informatie over gemeentelijke onderwerpen
kunt u terecht op onze site.
Hoogachtend,
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DIRECT DUIDELIJK TAALHULPLIJN

… HULP VOOR AMBTENAREN BIJ VRAGEN OVER HELDERE TAAL.
Hoe schrijf ik mijn
tekst helder en
juridisch waterdicht?

Hoe bouw
ik
mijn tekst
helder
op?
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HOE KUN JE DE TAALHULPLIJN BEREIKEN?

IK STEL JE GRAAG VOOR AAN …

MEVROUW DE VRIES

KRIJGT MEVROUW DE VRIES ‘M OF NIET?
De GGD heeft aangegeven in haar advies dat er géén medische indicatie is voor een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ofschoon uw loopafstand beperkt is, wordt u
in staat geacht, met krukken, 50 meter te kunnen lopen. Het advies van de politie stelt
daarentegen dat het, op grond van hoge parkeerdruk, niet altijd mogelijk is binnen een
afstand van 50 meter een vrije parkeerplaats te vinden. Gezien dit gegeven hebben wij,
niettegenstaande het advies van de GGD, besloten u een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats toe te kennen.

KRIJGT MEVROUW DE VRIES ‘M OF NIET?
U krijgt een gehandicaptenparkeerplaats
Hiermee wijken we af van het GGD-advies. Daarin staat dat u met krukken 50
meter kunt lopen, waardoor er geen medische indicatie is voor een parkeerplaats.
De politie geeft echter aan dat u uw auto niet altijd binnen 50 meter kunt parkeren
door de parkeerdrukte op uw straat en de omliggende straten.

SCHRIJVERGERICHT
DE SCHRIJVER STAAT CENTRAAL

LEZERGERICHT
DE LEZER STAAT CENTRAAL

VRAAG VANUIT DE TAALHULPLIJN - ORIGINEEL

VRAAG VANUIT DE TAALHULPLIJN - HERSCHRIJVING

TIPS VOOR BEGRIJPELIJKE, LEZERSGERICHTE TEKSTEN
§ Tip 1 Voor je begint

• Bepaal het doel en de doelgroep van je tekst
• Voor wie schrijf je de tekst?
• Wat moet de lezer weten/doen na het lezen van jouw tekst?
• Bepaal welk communicatiemiddel geschikt is

§ Tip 2 Bepaal de kernboodschap(pen)
• Wat moet de lezer weten? (doel en kern voorop)
• Wat moet je zelf vertellen?
• Welke dingen zijn voor de lezer prettig om te weten, maar niet noodzakelijk?
• Welke dingen wil je zelf vertellen, maar zijn niet noodzakelijk?
§ Tip 3 Kernzinkoppen
Maak van de kernboodschap(pen) (tip 2) heldere kernzinkoppen: koppen die bestaan uit hele zinnen

TIPS VOOR BEGRIJPELIJKE, LEZERSGERICHTE TEKSTEN
§ Tip 4 Schrijf actief
“Hierover maken we afspraken met u” i.p.v “hierover zullen afspraken met u gemaakt worden”
§ Tip 5 Schrijf zinnen van ongeveer 15 tot 20 woorden
§ Tip 6 Schrijf 1 boodschap per alinea
§ Tip 7 Maak het concreet
“Vóór 14 februari 2021” i.p.v. “uiterlijk over 2 weken”
§ Tip 8 Gebruik moderne woorden in plaats van oubollige woorden
“En” i.p.v “alsmede”, “opsturen” i.p.v. “doen toekomen”, “altijd” i.p.v “te allen tijden”
§ Tip 9 Betrek de doelgroep/ Leg het uit aan je moeder of een vriend en schrijf het dan zo op
§ Tip 10 Wees niet bang voor korte teksten

TIPS VOOR NUDGING OP TAALVLAK
§ Tip 1 Voorkom negatieve emoties
We houden niet van iets ‘moeten’, wekt vaak weerstand op en we waarderen keuzevrijheid.
§ Tip 2 Geef keuzeopties
§ Tip 3 Framing
Schrijf vanuit de gedachte “Wat levert het de lezer op?”
§ Tip 4 Samenwerken
§ Tip 5 Waarschuwen
§ Tip 6 Maak het concreet
§ Tip 7 Verantwoordelijkheid teruggeven
§ Tip 8 Keuzevrijheid
§ Tip 9 Visualiseren
§ Tip 10 Maak het makkelijk

DUIDELIJKE LINKJES
Webinars Direct Duidelijk Tour
https://directduidelijk.gebruikercentraal.nl/
Beeldtaal
Talkshow ‘Get the picture - de zin en onzin van iconen’ – Taalunie
https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/
ABC Beleidshulp
https://abcbeleidshulp.nl/
Leesniveau / Schrijfhulp
https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau
https://schrijfassistent.be/splash.php
Direct Duidelijk Hulplijn
https://directduidelijkhulp.nl/taalhulplijn/index.aspx

MEEDOEN OF MEER WETEN?
Meer weten?
www.directduidelijk.nl

Vragen? Ideeën?
info@directduidelijk.nl

VRAGEN, OPMERKINGEN, DISCUSSIE?
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