
Conferentie - Maak het bruikbaar

 18 november 2022



Introductie 

We zeggen Huh? als we iets niet 
begrijpen. Dat is heel normaal.



Programma

1. Heel Nederland eenvoudig - Huh? Wat bedoelt u?

2. Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken

3. Zelf aan de slag met de Huh-Oefeningen: tips

4. En verder? Wat spreken we af?                                                     

5. Afsluiting - Elke Huh? is een kans. Vragen? 

Sjef Kuijsters

  
 



Iets niet begrijpen overkomt iedereen wel 
eens. Ook de Koningin. Ook de dokter. 

Maar het geldt zeker voor de 1 op de 6 
Nederlanders die moeite heeft met lezen, 
schrijven en rekenen. 

En voor de mensen die het ook moeilijk 
vinden om iets op de computer in te 
vullen.

 

In totaal hebben we het over meer dan 2,5 
miljoen mensen in Nederland.

https://docs.google.com/file/d/1-XJx4CFBYGhR1ZaCeIRXNtKsTc8GfAfS/preview


Huh? Wat bedoelt u?
is een actieprogramma om 

organisaties eenvoudig te maken.
Diensten |  Processen | Communicatie



Elke Huh? die je hoort of ziet is waardevol. Als een 
inwoner ‘Huh? Wat bedoelt u?’ zegt, dan sta je aan 
het begin van een oplossing. Want alleen als je weet 
dat iemand iets niet begrijpt, kunnen we het 
eenvoudiger maken. 



2. Meldpunt voor onbegrijpelijke 

zaken

  
 



http://www.youtube.com/watch?v=H54wZ7O4WNc










3. Zelf aan de slag: Huh-Oefeningen

Actie 1: Je mag Huh? zeggen
Actie 2: Toets jezelf 
Actie 3: Hulp met teksten
Actie 4: Onbegrijpelijke zaken
Actie 5: Help in geval van Huh? 

  
 



Ideeën en wensen?

● Wat zou jij nog meer willen weten om je dienstverlening en 

communicatie eenvoudig te maken? 

● Heb je ideeën en wensen? 

Noteer ze (5 minuten).

  
 



4. Wat spreken we af?

✅   Houd rekening met de basisvaardigheden van 
mensen. Durf onbegrip te benoemen en erover in 
gesprek te gaan. 

✅  Toon het goede voorbeeld. Zeg Huh? Wat bedoelt u? 
als je iets niet begrijpt. Want alleen als je zegt dat je iets 
niet begrijpt,  kunnen we het samen eenvoudig maken. 

✅  Oefen met de actiekaarten 



5. Elke Huh? is een kans. Vragen?

https://docs.google.com/file/d/1nmatdOvuxuptu04cxXYvE_beId7VdXmc/preview


Samen maken we Nederland eenvoudig!
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