
De Algemene Rekenkamer:

"Acht keer zoveel geld, maar
de helft minder grutto’s."

Moeilijke taal is niet normaal!
Zeg veel vaker hardop:

wat staat hier nou eigenlijk? 

De minister van LNV:

“Ondanks de toename van het
beschikbare budget voor het
ANLb en een toename van het
areaal beheerd gebied laten de
cijfers zien dat de dalende
trend van het aantal grutto’s
nog niet is gestabiliseerd.”



Meldingsgesprek, of ...
kennismakingsgesprek?

Inlichtingenformulier, of ...
aanvraagformulier?

Bewijzen aanleveren, of ...
gegevens aanleveren?

Woorden raken mensen
Kies je woorden daarom bewust!



Taal is het topje
van de ijsberg

Je kunt een onbegrijpelijk proces door
eenvoudige taal niet begrijpelijk maken.



Bijvoorbeeld als je iemand verliest:

“Als nabestaande heb ik last van een
zogenoemd 'rouwbrein': ik kan me
minder goed concentreren, ben
sneller vermoeid en afgeleid. Mijn
hersens zijn eigenlijk maar met 1 ding
bezig: er is iets vreselijks in mijn leven
gebeurd. "

We willen het allemaal 
direct snappen

Iedereen heeft last van onduidelijkheid - 
niet alleen mensen die minder taalvaardig zijn.

Bijvoorbeeld als je iemand verliest:

“Als nabestaande heb ik last van een
zogenoemd 'rouwbrein': ik kan me
minder goed concentreren, ben
sneller vermoeid en afgeleid. Mijn
hersens zijn eigenlijk maar met 1 ding
bezig: er is iets vreselijks in mijn leven
gebeurd. "



Niets over ons, zonder ons
Werk niet op basis van aannames, maar
onderzoek met ervaringsdeskundigen!

"Het zijn niet alleen de
moeilijke woorden en de
zinsbouw, maar ook de
lettertypes waar mensen
moeite mee hebben.
Meerdere lettertypes in één
tekst, het is een ramp."

"Engelse woorden, het is
vreselijk! Bijvoorbeeld lay-
out, downloaden of webinar."



Beeld is niet altijd beter
Als je beeld gebruikt, moet je nóg preciezer

weten wat je wilt vertellen of vragen.



Direct duidelijk = 
 schrijven op B1 niveau 

Zorgen dat de ander je begrijpt!

3 V's

Vertrouwen
Volwassen
Vriendelijk

(bron: Wiep Hamstra en
Theo van der Mark)



Waarom?
Mensen willen een overheid die eerlijk,

begripvol en simpel is.
(bron: Nationale Ombudsman)

Voor wie?

Wat kun jij doen?

Voor jou en mij!


