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Brief van de dag

ONDERHELDER TAALGEBRUIK

 a martijn Jacobs is directeur van 
schrijfopleider Loo van eck en 
helpt en adviseert mensen en  
organisaties met het verbeteren 
van schriftelijke communicatie.

Simpel gebruik van de 
taal voorkomt ellende 

Een hypotheek afsluiten, in-
komstenbelasting betalen, 
huurtoeslag aanvragen, een 

zorgverzekering regelen, van ener-
giemaatschappij overstappen of 
zelfs een vaccinatie plannen. 

Het is in ons land dankzij het 
woud aan regels, procedures en 
voorschriften behoorlijk ingewik-
keld. Veel lezers bijten zich stuk 
op de onleesbare handleidingen, 
toelichtingen en voorwaarden. En 
dat is erg, want hierdoor komen 
mensen in de problemen. De op-
lossing: selecteer aan de poort en 
stel hogere eisen aan de schrijvers. 
Mijn 19-jarige zoon kreeg een brief 
van de Belastingdienst. Hij kon 
misschien belasting terugkrijgen. 
In de brief werd hij verwezen naar 
een formulier. Hij liep volledig 
vast op tientallen termen: ‘fiscale 
partner’, ‘restschuld’, ‘vermogens-
beheer’ en ‘persoonsgebonden 
budget’. Zo goed mogelijk vulde 
hij het formulier in. Hij vinkte 
vakjes aan waarvan hij dacht dat ze 
van toepassing waren op zijn situ-
atie. Hij vulde gegevens in waar-
van hij vermoedde dat dit van hem 
werd gevraagd. En tot slot ver-
klaarde hij alles naar waarheid te 
hebben ingevuld. 

Gelukkig keek ik met hem mee 
en corrigeerde hem als hij een 
vinkje fout zette. Anders had hij 
zomaar voor een belastingterug-

gave van 150 euro, onbedoeld ge-
fraudeerd. Deze situaties ontstaan 
helaas ook bij andere burgers. En 
bij andere instanties: energiemaat-
schappijen, telefoonproviders, ver-
zekeraars, banken en woningcor-
poraties. 

Ongetwijfeld doen zij allemaal 
hun best om helder te zijn, maar 
dat is niet genoeg. De complexiteit 
van de regels in combinatie met de 
ingewikkelde taal staan garant 
voor een hoop problemen. En daar 

komt nog bij dat mensen steeds 
meer zelf regelen via internet. 
Denk aan het verkeerd invullen 
van formulieren. Maar ook aan het 
onbedoeld verkeerde keuzes ma-
ken. 

Of zelfs het helemaal afzien van 
bijvoorbeeld een aanvraag voor de 
benodigde extra financiële steun. 
Met financiële problemen tot ge-

volg. Het is zaak om het probleem 
bij de schrijvers aan te pakken. 

Natuurlijk is het goed om voor 
iedere medewerker die mails, 
brieven, handleidingen, toelich-
tingen of offertes voor klanten 
schrijft, een schrijftraining te or-
ganiseren. Maar daarnaast adviseer 
ik werkgevers ook om bij de poort 
strenger te selecteren op taalvaar-
digheid. Daarbij doel ik niet op de 
standaardfrase die in elke vacatu-
retekst staat (‘Uitstekende beheer-
sing van de Nederlandse taal in 
woord en geschrift’). Maar ik doel 
op het selecteren van medewer-
kers die écht een heldere tekst 
kunnen schrijven. Want dáár start 
de oplossing. 

Los je het niet op? Dan neemt 
het aantal problemen toe door 
foutief ingevulde formulieren, 
verkeerd genomen beslissingen of 
per ongeluk frauderende burgers.  
Lossen we het wel op? Dan zal de 
maatschappij, de lezer en ook ie-
dere organisatie met veel klant-
contact daar ontzettend veel baat 
bij hebben. 

Bedrijven, organisaties en de overheid moeten meer doen om heldere 
teksten te formuleren. Zo voorkomen we onbedoelde fraudezaken, stelt 
Martijn Jacobs. Selecteer bij vacatures streng op taalvaardigheid. 
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Het aantal problemen 
met onbedoeld 
verkeer ingevulde 
formulieren blijft, als 
we dit niet oplossen

Niet goed te praten, maar 
helaas snap ik het wel

Het is niet goed te praten en wat 
mij betreft mogen ze een goede 
straf krijgen, maar snappen doe 
ik het helaas wel. Ze hebben het 
gevoel dat alles afgepakt wordt 
door een ziekte waar ze zelf 
waarschijnlijk geen last van on-
dervinden als ze het krijgen. 
Ruud Janssen

Die harde kern is geen 
discussie meer waard
Er zijn twee typen relschoppers: 
de onderontwikkelde meelopers 
en de harde kern, die alles aan-
grijpt om de maatschappij af te 
breken. De eerste kun je mis-
schien nog bereiken, voor de 

tweede groep is er geen hoop. 
Die terroristen zijn geen weten-
schappelijke discussie waard en 
dienen keihard te worden bestre-
den.
Ab Doorzon

Opvoeden is nu eenmaal 
het moeilijkste wat er is 
Opvoeden is de moeilijkste klus. 
Als ouder kun je normen en 
waarden meegeven wat je wil, 
maar het is maar met wat voor 
vrienden ze in aanraking komen. 
Het ene kind is makkelijker te 
beïnvloeden dan het andere. 
Leo Louwerse

Laat op straat is al teken
We kunnen praten over puber-
hersenen en hoe die functione-
ren, maar er zijn nog de ouders 
die moeten opvoeden en corrige-
ren. Want die laten jonge pubers 
’s avonds laat en na middernacht 
op straat lopen.
Jetse Dijk

Er is geen enkel excuus 
Er is geen enkel excuus om de 
politie naar het leven te staan, 
ambulancepersoneel te bedrei-
gen of andermans eigendom te 
vernielen. Er zijn nog steeds ge-
noeg mogelijkheden om je ener-
gie kwijt te kunnen, daar hoef je 
echt niet voor te gaan rellen. 
Hobers

Misschien kunnen we de 
meelopers nog bereiken
De ene jongere zit thuis te gamen, terwijl de andere de straat op 
gaat om rotzooi te schoppen. Hoe kan dat? En gingen deze jon-
geren wel de straat op om ‘lekker even te rellen’? Of speelt er 
meer? Wij vroegen de lezers van onze site naar hun mening.

Weekend vol rellen

 e Puinhopen na de rellen van 
vrijdag in Rotterdam. FOTO AD

We leren nu voorbereid te 
zijn op nieuwe pandemieën
Er is over de coro-
namaatregelen al 
veel gezegd en ge-
schreven. Toch wil 
ik via deze weg rea-
geren op de aan-
houdende maatre-
gelen waardoor 
onze samenleving 
al langdurig ont-
wricht wordt en 
mensen tegen el-
kaar worden opge-
zet. mijns inziens 
heeft de politiek dit 
veroorzaakt door 
de vele bezuinigin-
gen in de zorgsec-
tor. deze sector 
protesteert al jaren 
tegen onderbezet-
ting. Ik heb altijd  
begrepen dat de 
politiek met name 
werkt aan een  
langetermijnvisie.
door de betere me-

dische behandelin-
gen worden we  
gemiddeld ouder, 
maar daardoor 
loopt de zorgsector 
al jaren op zijn te-
nen. de coronapan-
demie heeft dit nog 
eens versterkt. mijn 
man en ik zijn 74 en 
70 jaar. wij hebben 
corona gehad en 
zijn gevaccineerd, in 
de hoop dat we al-
len weer terug kon-
den naar het oude 
normaal. Helaas. 
Het trieste vind ik 
dat er steeds meer 
wordt gewezen 
naar de ongevac- 
cineerden. Ik kan 
best begrijpen dat 
als je jong en ge-
zond bent, je je twij-
fels hebt over de 
langetermijngevol-

gen. bizar vind ik 
dat onze kleinkinde-
ren zich hebben la-
ten vaccineren om-
dat ze niet meer 
elke keer zo’n stok 
in hun neus wilden 
om ergens heen te 
gaan. dat kan toch 
niet de bedoeling 
zijn? Helaas heeft 
deze tijd ons ge-
leerd dat wij een 
pandemie niet altijd 
kunnen voorkomen 
maar er wel beter 
op voorbereid kun-
nen zijn. Ik kan niet 
anders zeggen dan 
dat ik onze politieke 
leiders verantwoor-
delijk houd voor het 
feit dat wij nu al 
langdurig in deze si-
tuatie zitten.
Joke van Kleef,  
Barendrecht
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