E
LOO VAN ECK COMMUNICATI
ST
TEK
G
NIN
EAR
E-L
TRAINING -

E
H
C
S
I
D
I
R
U
J
F
E
I
R
B
S
W
U
NIE
Teksten die juridisch waterdicht
én begrijpelijk zijn. Het kan echt!
Akten. Voorwaarden. Overeenkomsten. Regelingen. Contracten. Beschikkingen.
Als jurist schrijft u een flinke hoeveelheid juridische teksten. U zorgt ervoor dat die
teksten 100% inhoudelijk correct en 100% juridisch waterdicht zijn. Zodat er geen
speld tussen te krijgen is.
Mooi! Alleen jammer dat de meeste lezers die zich
moeten houden aan al die regels en voorwaarden ...
er helemaal niets van snappen.
Ja maar, horen we u denken. Ik ben verplicht om
wetten te noemen. En voor sommige juridische
termen bestaat er geen begrijpelijk alternatief. En
het moet in ieder geval juridisch in orde zijn, anders
krijgen we grote problemen.
Natuurlijk weten wij dat er beperkingen zitten aan
het verhelderen van juridische teksten. Maar wij
weten ook dat er legio mogelijkheden zijn om uw
juridische teksten begrijpelijker te maken. Zonder
dat dat ten koste gaat van de inhoud of de juridische
waterdichtheid van uw teksten. Echt waar! Hoe wij
dat zo zeker weten? Omdat wij juridische afdelingen
daar al 35 jaar lang bij helpen.

In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•

Interview met senior rechter Jan van Breda: In 2040 zijn alle uitspraken
in de rechtszaal en de advocatuur in heldere taal! Een utopie?
Gemeente Epe vertaalt juridische teksten naar beelden.
Gratis boekje: ‘In 9 stappen naar visuele communicatie’.
5 kleine tekstaanpassingen die een groot verschil in
leesbaarheid maken.
We verwachten steeds meer zelfredzaamheid van de mens.
Mag de mens dan op z’n minst heldere communicatie verwachten?
Drive vanuit het hart. Ook in de polisvoorwaarden van Meijers
Assurantiën.

Wij laten u graag zien wat er mogelijk is om de
leesbaarheid van uw juridische teksten te
verbeteren. Aan de hand van tips, voorbeelden,
herschrijvingen en ervaringen van andere
organisaties. En dat levert niet alleen voordelen
voor uw lezers op …

Interview | senior rechter jan van breda

In 2040 zijn alle uitspraken in de rechtszaal en
de advocatuur in heldere taal! Een utopie?
Senior rechter Jan van
Breda geeft antwoord op
die vraag. En ook op
vragen als ...

Jan van Breda

senior rechter bij de
rechtbank van Gelderland

Wat zijn de gevolgen van moeilijk taalgebruik in de
rechtszaal?
“Tijdens een zitting stellen wij als rechters altijd vragen
aan advocaten en hun cliënten. Als het goed is, heeft een
advocaat zijn cliënt op dit soort vragen voorbereid: hij
heeft verteld wat de rechter hem kan vragen. Maar het is
net zo belangrijk dat wij de vragen op zo’n manier stellen
dat cliënten ze ook tijdens de zitting begrijpen. Een
cliënt moet tijdens een zitting niet kunnen denken: als
het goed is gaat dit over mijn zaak, maar ik weet niet
zeker of dat inderdaad zo is. Dat kan volgens mij niet de
bedoeling zijn!”
Wat zijn mogelijke valkuilen van heldere taal in de
rechtspraak?
“Heldere taal wordt vaak gekoppeld aan taalniveau B1:
het gebruik van korte zinnen en eenvoudige woorden.
Maar het gebruik van taalniveau B1 kan ook een valkuil
zijn. Dat je denkt dat het zó makkelijk moet zijn, dat je
niet meer de inzichtelijkheid biedt die nodig is om een
redenering te begrijpen. Helder taalgebruik in de
rechtspraak is dan ook veel meer dan het gebruik van
taalniveau B1. Het is niet alleen maar korte zinnen of
eenvoudige woorden gebruiken. Dat kan soms gewoon
ook niet, omdat het recht of de maatschappij
ingewikkeld zijn. Veel belangrijker is het om het oordeel
van de rechter in een uitspraak helder en inzichtelijk op
te schrijven.”

“Maak een helder verhaal in plaats
van een simpel verhaal!”
Hoe doe je dat dan: een uitspraak helder en inzichtelijk
opschrijven?
“Dat kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld
door tussenkopjes te gebruiken. Of je kunt een
redenering inzichtelijker maken door duidelijk te maken
welke vraag je aan het beantwoorden bent. En het
verband tussen vragen en antwoorden te benadrukken
met signaalwoorden. Dus: maak een helder verhaal in
plaats van een simpel verhaal! Ik heb ook weleens
gedacht dat we eigenlijk zouden moeten beginnen met
de uitkomst van een zaak. Die staat nu onderaan in de
uitspraak, wat eigenlijk best gek is. Want daar zitten
mensen het meest op te wachten. In de uitleg zijn ze
natuurlijk ook erg geïnteresseerd, maar de beslissing
zou eigenlijk bovenaan moeten staan.”

Is de uitspraak dan nog wel juridisch waterdicht?
“Wat is juridisch waterdicht? De vooronderstelling lijkt
dat als het ingewikkeld is, het ook juridisch waterdicht is.
Maar dat is een vooronderstelling die ik eigenlijk niet zo
goed begrijp. Natuurlijk gebruiken we tijdens een zitting
juridisch jargon: ik leg ook vaak aan cliënten uit dat we
dat gebruiken. Maar we hoeven dat jargon niet te
koppelen aan allerlei archaïsch taalgebruik. Want dat
archaïsche taalgebruik is niet nodig voor het kunnen
uitleggen van een zaak. Dat staat helemaal los van
elkaar.”
De behoefte aan heldere taal lijkt steeds groter te
worden. Ook in de juridische wereld.
Waar komt die behoefte volgens u vandaan?
“Ik denk dat dat te maken heeft met iets waar de
overheid de laatste 20 à 30 jaar veel mee bezig is,
namelijk met: ‘Hoe straal ik gezag uit in de
maatschappij?’. Wij als rechters vinden dat we gezag
moeten uitdragen. Niet alleen met onze toga’s en de
prachtige gebouwen met gelambriseerde wanden, maar
ook door duidelijker te maken wat we aan het doen zijn.
En waarom we oordelen wat we oordelen.

“Zo zou het in de rechtszaal ook
moeten gaan: dat partijen hun vinger
opsteken en zeggen: ‘Ik wil begrijpen
wat u tegen me zegt’.”
Zo’n 100 jaar geleden kon een zuster bijvoorbeeld aan je
bed komen en zeggen: ‘Nou meneer Van Breda, dat ziet
er niet best uit. U heeft een decubitus’. Waarvan ik dan
zou denken: het is kennelijk niet best, maar ik heb geen
idee wat mij mankeert. Nu is het eerste wat we als
patiënt vragen: ‘Wat bedoelt u? Kunt u me uitleggen wat
ik heb?’ En dan zou de zuster zeggen: ‘U heeft een
doorligwond.’ Zo zou het in de rechtszaal ook moeten
gaan. Dat partijen hun vinger opsteken en zeggen: ‘Ik wil
begrijpen wat u tegen me zegt’.”
In 2040 zijn alle uitspraken in de rechtszaal en de
advocatuur in heldere taal! Een utopie?
“Wie zal het zeggen? Vanuit de rechtspraak is er veel
goodwill om dat te bereiken. Maar we beseffen dat we
het niet alleen kunnen. Daar hebben we bijvoorbeeld ook
rechtsbijstandverleners en advocaten bij nodig. En wat
betekent dat? Dat er in de verschillende juridische
opleidingen aandacht moet komen voor een heldere
manier van schrijven. Voor heldere taal!”

TIP 3. ZET BELANGRIJKE
INFORMATIE VOORAAN
De lezer wil het belangrijkste als eerste weten. Zet die informatie dus ook
vooraan. Dan kan een lezer de rest van de informatie beter plaatsen. Dat
doet u niet alleen op tekstniveau. Maar ook op alinea- en zinsniveau.
Iedere keer begint u met de belangrijkste informatie voor de lezer.

Hier staat de kernboodschap achteraan ...
De echtgenoten sluiten de toepasselijkheid van de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding uit, evenmin zal er
pensioenverrekening overeenkomstig het arrest van de Hoge Raad
van zevenentwintig november negentienhonderd eenentachtig
plaatsvinden, zodat bij echtscheiding en scheiding van tafel en
bed op geen enkele wijze verevening of verrekening van rechten
op ouderdomspensioen plaatsvindt.

... hier staat de kernboodschap vooraan
Bij een echtscheiding of scheiding van tafel en bed vindt geen
verevening of verrekening van rechten op ouderdomspensioen
plaats.
Want:
• de echtgenoten sluiten de toepasselijkheid van de Wet
verevening pensioenrechten bij scheiding uit;
• pensioenverrekening (zoals bedoeld in het arrest van de Hoge
Raad van 27 november 1981) vindt niet plaats.

Ziet u dat een lezer de rest van de informatie veel
gemakkelijker kan plaatsen als de kernboodschap
vooraan staat?

TIP 4. DOSEER HET AANTAL
INGEWIKKELDE (LAAGFREQUENTE)
BEGRIPPEN
We snappen dat u bepaalde (juridische) lastige termen moet
gebruiken. Maar woorden als ‘voorts’, ‘bescheiden’ en ‘indien’ zijn
echt niet nodig! Waarom zou u zulke ouderwetse en ingewikkelde
woorden gebruiken als een groot deel van de Nederlanders ze niet
begrijpt? Terwijl u ze niet nodig heeft om uw teksten inhoudelijk
kloppend of juridisch waterdicht te maken. Bovendien: voor deze
ouderwetse woorden bestaan begrijpelijke synoniemen.

Lees dit eerst maar eens …
Schuldenaar heeft heden een bedrag bij schuldeiseres in depot
gestort, welk bedrag dient ter betaling van de kosten van de bouw
casu quo verbouwing van het onderpand. Uitkering van dit
depotbedrag geschiedt met inachtneming van de op deze lening
van toepassing zijn de Aanvullende leningvoorwaarden.

… en dan dit!
De heer Jansen heeft vandaag € 150.000 bij schuldeiseres in depot
gestort, waarmee hij de kosten van de bouw of verbouwing van de
woning aan de Maaskade 14 betaalt. Betaling van dit bedrag
gebeurt met inachtneming van de op deze lening van toepassing
zijnde Aanvullende leningvoorwaarden.

Ook mét de begrijpelijkere woorden klopt de boodschap inhoudelijk nog
steeds. En de tekst is een stuk gemakkelijker en sneller om te lezen.

TIP 5. VERMIJD PASSIEF
TAALGEBRUIK
Probeer zo weinig mogelijk lijdende vormen te gebruiken
(zinnen waarin u de werkwoorden ‘worden’ en ‘zijn’
gebruikt). Die zorgen namelijk voor verwarring, doordat het
niet duidelijk is wie of wat iets doet. Soms is dat ook niet
bekend, maar meestal wel. Gebruik daarnaast geen
onnodige hulpwerkwoorden, zoals: ‘kunnen’, ‘zullen’ en
‘willen’. Ze voegen niets tot soms weinig toe. En het grote
nadeel is dat ze een tekst onnodig lang, onpersoonlijk en
ingewikkeld maken.

Oorspronkelijke versie
De benodigde salarisgegevens worden naar de notaris gestuurd.

Herschreven versie
Zorgt u ervoor dat u deze gegevens zelf opstuurt naar uw notaris:
een kopie van uw meest recente jaaropgave;
een kopie van uw meest recente salarisstrook.

De oorspronkelijke versie van de tekst roept vragen op. Wat voor salarisgegevens wil de
notaris hebben? En wie stuurt ze op? De herschreven versie is zo klaar als een klontje!

U heeft gezien hoe kleine tekstaanpassingen al een groot verschil in leesbaarheid maken. Maar het is nóg sterker als u alle tips toepast. Kijk maar eens ...
Oorspronkelijke versie
Verkoop en koop
Verkoper verkoopt aan de Provincie, die van
verkoper koopt:
het perceel [cultuurgrond of anders] gelegen aan
of nabij de [straatnaam] te [plaatsnaam],
kadastraal bekend als gemeente [plaatsnaam],
sectie [letter] nummer [nummer], groot
[oppervlakte],
zoals aangegeven op de van deze overeenkomst
deel uitmakende aangehechte tekening met
kenmerk …. [kenmerk invullen],
hierna aan te duiden als het “registergoed” of het
“verkochte”.
In de koop zijn geen roerende zaken begrepen.
Notariële akte van levering
De voor de overdracht vereiste akte van levering zal
uiterlijk drie maanden na ondertekening van de
onderhavige overeenkomst worden verleden ten
overstaan van één van de notarissen verbonden aan
het kantoor van [notariskantoor invullen] te
[plaatsnaam invullen] hierna ook te noemen: “de
notaris”, of zoveel eerder of later als partijen nader
zullen overeenkomen.

Versie waarin we alle tips doorvoeren!
U verkoopt grond aan ons
Wij kopen deze grond van u:
•
het perceel <cultuurgrond of anders> aan de <straatnaam>;
•
dit perceel is bekend bij de gemeente <plaatsnaam> onder sectie <letter>,
nummer <nummer>;
•
Het perceel is ongeveer <oppervlakte>.
Wij kopen de grond zoals u ziet op de tekening
•
Het kenmerk van de tekening is <kenmerk invullen>.
•
Deze tekening is onderdeel van deze overeenkomst.
Wij kopen alleen de grond
Bij de koop horen geen gebouwen, schuren of andere roerende zaken.
U stuurt ons een akte van levering
•
Deze akte heeft u nodig om de grond aan ons te kunnen verkopen.
En wij hebben deze akte nodig om de grond van u te kunnen kopen.
•
De notaris maakt deze akte en ondertekent deze.
•
Dat doet de notaris uiterlijk 3 maanden nadat u en wij deze overeenkomst
tekenen.
•
De notaris is verbonden aan het kantoor van <notariskantoor invullen> in
<plaatsnaam invullen>.
•
U kunt de akte ook eerder of later laten opstellen. Maar alleen als wij dat
samen afspreken.

Een wereld van verschil in leesbaarheid, toch?

HULP NODIG BIJ HET TOEPASSEN VAN DE TIPS?
Laat u ondersteunen door ons softwareprogramma Klinkende Taal
Klinkende Taal helpt u om een aantal van deze tips toe te passen. Met 1 druk op de knop laat het
softwareprogramma namelijk in Outlook, Word of online zien welk taalniveau uw tekst heeft. En waardoor dat
taalniveau veroorzaakt wordt: het programma onderstreept alle dure woorden, hulpwerkwoorden, passieve
zinnen, ingewikkelde zinnen, lange alinea’s, et cetera. Zo kunt u, waar het kan, uw tekst gericht verbeteren. En
verbetert u tegelijkertijd uw schrijfvaardigheid. Moet u bepaalde juridische termen gebruiken en wilt u niet dat
Klinkende Taal die iedere keer aanstreept? Dan kunt u die woorden gewoon aan het programma toevoegen.

Klinkende Taal gratis uitproberen? Vraag een demo aan op klinkendetaal.nl!

We verwachten steeds meer zelfredzaamheid
van de mens. Mag de mens dan op z’n minst
ook heldere communicatie verwachten?
Paspoorten, hypotheken en zelfs zorg … Mensen moeten steeds meer zelf online regelen. Heldere taal is daar een absolute voorwaarde voor.
Anders gaan mensen bellen of veel erger: dan gaan er dingen mis. Heldere teksten zijn dus geen luxe meer, maar in veel gevallen zelfs noodzaak!
Gelukkig lijkt dit besef ook steeds dieper tot de juridische wereld door te dringen. En zien steeds meer juristen deze noodzaak in.

Daarom (her)schrijven we veel juridische teksten voor juristen ...
“Maar, jullie zijn geen juristen!”
We kunnen ons voorstellen dat u uw vraagtekens heeft bij het feit dat wij geen juristen zijn.
Maar dat hoeft niet. Het is juist een voordeel. We kunnen teksten daardoor namelijk écht
vanuit de lezer bekijken. Wat moet hij weten? Wat begrijpt hij? En niet: wat wil een schrijver
allemaal kwijt. Bovendien werken wij tijdens het schrijven van een tekst nooit alleen …
Tijdens het (her)schrijven werken we nauw samen
met verschillende partijen
Vaak in intensieve reviewsessies. Zo gaan onze
tekstschrijvers om de tafel met productkenners om te
bekijken welke inhoud relevant en noodzakelijk is. Met
juristen om datzelfde te doen en te controleren of de teksten
nog steeds juridisch waterdicht zijn. En met de afdeling
Communicatie om ervoor te zorgen dat óók de juridische
teksten overeenkomen met wat een organisatie wil
uitstralen. Samen bekijken we op welke manieren we een
tekst kunnen versimpelen zonder dat dat ten koste gaat van
de inhoud of de juridische waterdichtheid.

Benieuwd hoe helder uw
juridische teksten zijn?
Wij beoordelen dat graag
voor u! Helemaal gratis.
Stuur gerust een
juridische tekst van
maximaal 1 A4 naar ons op
via loo@lve.nl. U krijgt de
tekst weer terug inclusief
tips en tops. Natuurlijk
gaan we vertrouwelijk met
de tekst om.

De afgelopen 35 jaar herschreven wij bijvoorbeeld
teksten voor deze organisaties
Unigarant, Rabobank, Centraal Beheer, FBTO, Avéro, Meijers
Assurantiën, Interpolis, Dudok Wonen, Viveste, Brink Groep,
Provincie Overijssel, Staedion, Kleine Meierij, Scildon, WBO
Wonen, Univé, Mitros, Aegon, Dela Verzekeringen.
Wilt u dat uw lezers zichzelf kunnen redden met uw
juridische teksten?
Zodat de teksten hun doel bereiken: lezers die zich aan de
afspraken houden? Zonder dat zij daarbij in ingewikkelde
taal en een dwingende toon aangesproken worden? En zodat
u zelfs met uw juridische teksten uitstraalt wie u bent? We
gaan graag voor u aan de slag. Neem gerust contact met ons
op voor meer informatie via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief leest u hoe
Remco Teerhuis, manager bij Meijers Assurantiën, onze
samenwerking ervaren heeft.

Het resultaat?
We (her)schrijven teksten:
•
waarin alleen informatie staat die relevant is voor de lezer;
•
met een lezersgerichte volgorde van de inhoud;
•
met optische duidelijkheid: alinea’s, koppen, nummering en tekst die inspringt;
•
waarin we ingewikkelde taal vertalen naar eenvoudige taal;
•
die juridisch waterdicht zijn en toch in begrijpelijke taal zijn geschreven.

Wist u dat wij onze tekstschrijvers vaak detacheren?
Om allerlei tekstsoorten te (her)schrijven op kantoor van onze klanten. Dat werkt voor ons én voor onze klanten namelijk heel prettig.
De lijnen zijn kort, onze tekstschrijvers kunnen snel met onze klanten schakelen over de inhoud, ze kunnen direct in de systemen van
de klant schrijven en ze kunnen de cultuur van een organisatie goed vertalen naar papier. U vindt meer informatie over detacheren op
onze website lve.nl.

... of we leiden juristen op zodat
zij zelf heldere juridische teksten
kunnen schrijven
Gaat u liever zelf aan de slag met uw teksten? Maar heeft u
daarbij wel wat tips en handvatten nodig? Wij helpen u graag.
Doe mee met onze training Juridische teksten schrijven en
ervaar zelf hoe het ook anders kan!
U leert …
... wat een gemiddelde lezer wel en niet kan begrijpen
•
Hoe beïnvloedt het interesse-, kennis- en taalniveau de
moeilijkheidsgraad van een tekst?
•
Welke woorden begrijpen lezers wel en welke niet?
•
Wat maakt een juridische tekst lastig te lezen voor een ‘gewone’ lezer?
... hoe u juridische taal omzet naar begrijpelijk Nederlands
•
Hoe gaat u om met juridisch jargon?
•
Hoe helpen heldere zinsconstructies u bij het herschrijven?
•
Hoe zet u verwijzingen naar wetsartikelen of voorwaarden strategisch in?
... hoe u juridische teksten helder structureert
•
Hoe maakt u gebruik van verwijswoorden, tussenkoppen en signaalwoorden?
•
Hoe draagt de opbouw van een tekst bij aan de helderheid?
•
Hoe verheldert de structuur van alinea’s de totale tekst?
Maar u krijgt ook antwoord op de vragen: moet alles wel vertaald worden naar
eenvoudig Nederlands? En heeft de lezer alle informatie wel nodig?

Het resultaat?
Na afloop van deze training schrijft u duidelijke juridische teksten, omdat u …
... weet welke teksten u wel en niet moet omzetten naar eenvoudige taal;
... in staat bent juridische taal te ‘vertalen’ naar helder Nederlands;
... weet wat uw lezers wel en niet aankunnen.
Na de training mag u nog een keer een tekst naar de trainer sturen
Hij of zij bekijkt uw tekst en geeft u feedback in een persoonlijke coachingsfilm.

INTERESSE IN DEZE TRAINING?
U vindt meer informatie op lve.nl. Schrijft u zich
in? Dan mag een collega meedoen voor de helft
van de prijs! Natuurlijk kunt u deze training ook
voor meerdere collega’s van uw eigen
organisatie organiseren.

Interview | MANAGER REMCO TEERHUIS van MEIJERS ASSURANTIËN

Drive vanuit het hart.
Ook bij polisvoorwaarden.
Drive vanuit het hart. Dat
is 1 van de kernwaarden
van Meijers Assurantiën.
En die drive zie je terug in
de communicatieaanpak
van de organisatie.
Interne schrijfcoaches.
Een handige schrijfwijzer
waarin alle concrete
schrijfafspraken staan.
Duidelijke brieven. Een
overzichtelijke website.
En nu ook: heldere
polisvoorwaarden!
Manager Remco Teerhuis
vertelt er trots meer over.

Remco Teerhuis

manager bij Meijers Assurantiën

Weg met wollig taalgebruik …
“Onze voorwaarden lagen al lang op de plank om
herschreven te worden. We wilden af van de wollige en
onduidelijke taal. Daarnaast wilden we meer uniformiteit
aanbrengen in de opbouw en stijl van onze producten.
Zodat de klant de echte Meijersschrijfstijl herkent. En
wij in al onze communicatie-uitingen uitstralen wie we
zijn. Tijd voor actie dus!”
… op naar klantvriendelijke voorwaarden
“We hadden al eerder met Loo van Eck samengewerkt.
En we wisten dat jullie veel ervaring hebben met
polisvoorwaarden. Na een uitgebreid gesprek hadden we
meteen weer een goed gevoel. We sloegen de handen
ineen om de voorwaarden van a tot z opnieuw te
schrijven. Dat was een flinke uitdaging. Jullie
tekstschrijver heeft eerst voor ons een analyse van de
teksten gemaakt. En een advies gegeven voor de nieuwe
structuur en de stijl die past bij onze kernwaarden.
Tegelijkertijd betrok ik de juiste personen binnen
Meijers. Zo stelde ik een werkgroep samen met mensen
van verschillende disciplines, bijvoorbeeld een jurist,
marketeer en schadebehandelaar.”
Een leerzame en intensieve pilot …
“Tijdens een brainstormsessie hebben we de stijl verder
afgestemd. Daarna is jullie tekstschrijver gestart met

het herschrijven van 1 set voorwaarden: onze VvE
Gebouwenverzekering. Onze pilot. Daar hebben we
ontzettend veel van geleerd. Het is uiteindelijk een mooi
product geworden. Maar we weten ook wat we anders
gaan doen bij het herschrijven van onze andere
voorwaarden. We waren bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan
onderlinge discussies over de interpretatie van de
dekking. In het vervolgtraject pakken we dit anders aan:
ik neem met mijn team vooraf de voorwaarden
inhoudelijk door. Wat willen we verzekeren en wat niet?
Staat dat er nu wel goed in? Het zet je echt even goed
aan het denken!”
… met een standvastige tekstschrijver
“Ik moet toegeven: de samenwerking met jullie
tekstschrijver was in het begin erg wennen. Maar wel op
een positieve manier! Ze is heel standvastig en geeft
zich niet zomaar gewonnen. En dat zijn wij blijkbaar niet
gewend. Ik merk dat we toch vaak in oude patronen
terugvallen. Vasthouden aan oude formuleringen. Maar
daar wil ik juist vanaf. Jullie tekstschrijver was terecht
kritisch als wij weer met jargon aankwamen. Ze bedacht
alternatieven die soms even wennen waren. Ze ging voor
duidelijke en begrijpelijke taal. Ik vind het erg knap dat
ze daar zo strak op stuurde. Het zorgt voor een stuk
bewustzijn! Uiteindelijk zijn we tot een set gekomen die
klantgericht, helder én juridisch waterdicht is.”

Loo van Eck.
Wie zijn jullie eigenlijk?
Wij zijn een communicatiebureau dat mensen en organisaties helpt bij het verbeteren van hun
schriftelijke en mondelinge communicatie. Omdat betere communicatie leidt tot betere resultaten. En
tevreden klanten. Om dat te bereiken, geven we trainingen, maken we e-learnings, schrijven we teksten,
bedenken we films en animaties en geven we communicatieadvies.
Al 35 jaar lang helpen we juristen met allerlei verschillende opleidingsvragen
Van het herschrijven van dikke pakketten voorwaarden en kleine lettertjes. Tot aan het schrijven van grote
hoeveelheden juridische brieven of het maken van films. Natuurlijk leiden we ook juristen op om zelf
begrijpelijk te communiceren. Of dat nou schriftelijk, mondeling of visueel is …
Altijd zorgen we voor een denkomslag
Onze producten bevatten een unieke visie op inhoud. Verrassen door de vorm. Zijn maatwerk. En zorgen
áltijd voor een denkomslag. Wilt u meer over ons weten? Neem gerust contact met ons op.
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