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schrijf heldere teksten

*
schrijf heldere teksten

Stuurt uw organisatie onduidelijke teksten naar 
klanten, relaties, patiënten of inwoners? Dan levert dat 
onnodige telefoontjes, overbodig heen en weer mailen 
of zelfs schrijnende situaties op. Want uw lezers 
hebben u niet begrepen. Of zijn afgehaakt tijdens het 
lezen. Zonde! Want daar wordt niemand beter van. 
Integendeel. 

Het is geen luxe om als organisatie helder  
te schrijven. Het is noodzaak!

Want iedereen heeft het recht om te begrijpen.
Iedere inwoner zou iedere brief, e-mail of formulier van 
de overheid meteen moeten begrijpen. 
Iedere klant zou alle voorwaarden bij een aankoop 
meteen moeten snappen. 
Iedere patiënt zou een medische bijsluiter maar op 1 
manier moeten kunnen interpreteren. 

HELDER ZIJN IS TEGENWOORDIG DE NORM. 
EN DAAR HEEFT ÍEDEREEN PROFIJT VAN.

*Loo van Eck | Klinkende Taal is een product van Loo van Eck en Gridline.

Klinkende Taal installeert u eenvoudig en snel 
op iedere computer in uw organisatie. In Word en 
Outlook. In uw CMS of gewoon online. 
Zo heeft iedere schrijver binnen uw organisatie 
dit hulpmiddel om duidelijker te schrijven altijd 
binnen handbereik!

Bovendien levert heldere taal uw organisatie winst op. 
U bespaart namelijk ontzettend veel tijd, energie en gedoe 
als uw medewerkers onderling en naar klanten duidelijk 
communiceren. Gemiddeld 67% van de Nederlanders in 
loondienst stelt dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Dat 
blijkt uit het landelijke opinieonderzoek naar de kwaliteit 
van schriftelijke communicatie binnen organisaties. 

Onze software Klinkende Taal helpt uw 
medewerkers om helder te schrijven. 

HELDERE TEKSTEN: WAAR WACHT Ú NOG OP?

www.klinkendetaal.nl
https://klinkendetaal.nl/opinieonderzoek-schriftelijke-communicatie/
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ZÓ LUKT DAT MET LOO VAN ECK | KLINKENDE TAAL

“Dat veel mensen teksten niet begrijpen, komt door ingewikkelde woorden, lange 
zinnen of complexe alinea’s. Lezers stoppen dan namelijk met lezen. Zelfs als de 
informatie in de tekst belangrijk voor ze is. En dat geldt óók voor hoogopgeleide en 
ervaren lezers. Want het kost hen te veel tijd om de tekst te lezen. Dus zelfs zíj haken 
af. Want wie heeft er tegenwoordig tijd over?”, betoogt adviseur Citty de Leeuw.  
Hieronder legt zij uit waarom zij adviseert om te schrijven in taalniveau B1 en hoe 
eenvoudige software daarbij kan helpen.  

“De oplossing: schrijf teksten in taalniveau B1.”
“Dit taalniveau is namelijk voor 80% van de Nederlanders prettig om te lezen én goed en snel 
te begrijpen. Dus schrijven uw medewerkers op taalniveau B1 naar klanten, huurders, 
patiënten, verzekerden of inwoners? Dan is de kans heel groot dat hun lezers hun teksten snel 
begrijpen. En is uw organisatie effectief aan het communiceren. Dat is natuurlijk niet alleen 
fijn voor uw lezers. Maar ook voor u. Effectief communiceren bespaart u tijd en geld die nu 
opgaan aan misverstanden. Of heen en weer bellen en mailen. Zijn de teksten van uw 
organisatie dus geschreven op een hoger taalniveau dan B1 … dan weet u wat u te doen staat.”

“De software Klinkende Taal helpt uw medewerkers om hun teksten in taalniveau B1 te 
schrijven.”
“Klinkende Taal is een softwareprogramma dat u installeert in Word en Outlook of ook in uw 
CMS. Óf u gebruikt enkel de webversie waar u online teksten in ‘plakt’ en kunt laten meten. 
Het programma beoordeelt of de tekst begrijpelijk genoeg is voor de mensen die die tekst 
lezen. Dat beoordelen gebeurt letterlijk met 1 druk op de knop ‘beoordeel tekst’. Zo zien 
medewerkers niet alleen welk taalniveau hun zelfgeschreven tekst heeft. Maar ook door 
welke kenmerken van de tekst dat komt. Dus: welke woorden, zinnen of alinea’s zijn te 
ingewikkeld? En waarom is dat zo? Met díe informatie kan de schrijver de tekst verbeteren. 
Verduidelijken. En vervolgens weer controleren. Totdat de tekst duidelijk genoeg is en klaar is 
om te versturen.”

“Medewerkers verbeteren tegelijkertijd hun schrijfvaardigheid.”
“De medewerkers waarvan de teksten te moeilijk blijken, passen de teksten dus aan.  
Dat doen zij op basis van de concrete schrijftips die het programma geeft. Denk aan ‘maak 
van deze lange zin 2 kortere zinnen. Beperk je tot 1 boodschap per zin.’ Zo zorgt Klinkende 
Taal er niet alleen voor dat er geen onduidelijke teksten meer de deur uitgaan. Medewerkers 
ontwikkelen tijdens het schrijven ook hun schrijfvaardigheid. Op den duur is het niet meer 
nodig de teksten te verbeteren, want uw medewerkers ‘scoren’ met hun teksten direct B1.”
 
“En ú heeft tegelijkertijd inzicht in de kwaliteit van de teksten van uw organisatie.”
“U ziet in een actueel overzicht (ManagementDashboard) hoe vaak uw medewerkers 
Klinkende Taal gebruiken. En wat de taalniveaus van de gemeten teksten zijn. Zo houdt u grip 
op de duidelijkheid van alle teksten van uw organisatie. Blijven de teksten toch te ingewikkeld? 
Dan weet u dat er extra hulp nodig is. Meer hierover leest u in het volgende artikel.”

U WILT DAT UW KLANTEN DE TEKSTEN VAN 
UW ORGANISATIE BEGRIJPEN?INTERVIEW

Citty de Leeuw 
ADVISEUR 

Taalniveau B2**

Leestijd 3 minuten

** Misschien vraagt u zich af waarom 
deze tekst een hoger taalniveau 

heeft dan taalniveau B1. De reden 
daarvoor is dat de lezers van onze 
nieuwsbrief, dus ook u, een hoger 

taalniveau goed en snel kunnen 
begrijpen. Wij communiceren 
daarom over het algemeen op 

taalniveau B2 (of soms op B1) met 
de contactpersonen van de 

organisaties waar we voor werken. 
We stemmen het taalniveau van 

onze teksten af op het taalniveau 
van onze klanten.
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“U kunt het programma helemaal op maat laten maken voor uw organisatie.”
“Met Klinkende Taal meet u de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van de teksten van uw 
organisatie, maar u kunt nog een stapje verder gaan. Door bijvoorbeeld zelf te bepalen welke 
ingewikkelde woorden of vaktermen uw medewerkers wél mogen gebruiken in teksten. 
Woorden waarvan u zeker weet dat úw klanten of relaties ze begrijpen. Die woorden keurt 
Klinkende Taal dan goed. U kunt zelfs de kernwaarden van uw organisatie laten doorvertalen 
naar concrete schrijfafspraken. En ook díe schrijfafspraken laten meten door Klinkende Taal. 
Zodat alle teksten die uw organisatie verstuurt, uitstralen wie u als organisatie bent. Zoals 
KPN dat bijvoorbeeld binnenkort doet.” ■

ALLES ONDER CONTROLE
HOE HET MANAGEMENTDASHBOARD VAN LOO VAN ECK | KLINKENDE TAAL 
ZORGT DAT EEN ORGANISATIE OP KOERS BLIJFT

Uw organisatie wil helder 
communiceren. Dat is belangrijk, 
want u wilt dat uw klanten uw 
teksten begrijpen. U investeert 
daarom in het opleiden van uw 
medewerkers, in het herschrijven 
van de standaardteksten en – 
misschien – in een taalapplicatie 
zoals Klinkende Taal.

Het is bekend dat het verbeteren 
van de (schriftelijke) communi-
catie van een organisatie niet 
over 1 nacht ijs gaat. Het is een 
kwestie van de lange adem. 
Medewerkers vallen namelijk 
vaak snel weer terug in oude schrijfgewoontes, standaardteksten worden opnieuw vervuild 
door nieuwe onduidelijke alinea’s, juristen voegen gaandeweg weer moeilijke taal toe … 
Heldere taal verdient continu aandacht. En daarbij helpt Klinkende Taal op 2 manieren.

1. Klinkende Taal houdt uw medewerkers continu scherp.
Het programma zelf zorgt voor continuïteit. Tijdens het schrijven van iedere tekst kan de 
medewerker toetsen of zijn tekst duidelijk genoeg is. Die faciliteit biedt u alle collega’s.  
Er is dan ook geen reden meer om een onbegrijpelijke tekst te schrijven.

2. Het ManagementDashboard houdt u scherp.
Klinkende Taal helpt de medewerkers tijdens het schrijven. Maar dan moeten ze het natuurlijk 
wel gebruiken. Dankzij het ManagementDashboard kunt u het gebruik van Klinkende Taal 
monitoren.  U ziet bijvoorbeeld hoe vaak Klinkende Taal wordt gebruikt en of het taalniveau van 
de teksten verbetert. Ook kunt u snel zien of de teksten door de tijd heen sneller worden 
herschreven naar een lager taalniveau.

Taalniveau B2**

Leestijd 2 minuten

Hier ziet u hoe Klinkende Taal in Outlook en Word aangeeft waar de tekst 
duidelijker kan. Meer voorbeelden vindt u op www.klinkendetaal.nl.

www.klinkendetaal.nl
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Dankzij de output van het ManagementDashboard kunt u gericht sturen. Verslapt de aandacht 
voor heldere taal (dus: wordt het minder gebruikt)? Dan kunt u heldere communicatie opnieuw 
onder de aandacht brengen. Stijgt het gemiddelde taalniveau? Ook dan kunt u extra energie 
steken in het opleiden en begeleiden van de medewerkers. In het interview met gemeente 
Coevorden leest u hoe de projectleider het ManagementDashboard benut. ■

HOE WOORDENLIJSTBEHEER U HELPT OM KLINKENDE TAAL OP  
MAAT TE MAKEN

“Klinkende Taal markeert onderdelen van uw tekst”, vertelt directeur van Klinkende Taal 
Martijn Jacobs. “Klinkende Taal geeft bijvoorbeeld aan wanneer u een (te) lange zin gebruikt.  
Of wanneer uw zin ingewikkeld is. En … dan gaat het alleen nog maar over de zinnen. 
Klinkende Taal analyseert aan de achterkant uw tekst op tientallen tekstkenmerken.” 

Martijn vervolgt: “Zo kijkt Klinkende Taal ook naar uw woordgebruik. Gebruikt u moeilijke 
woorden in uw tekst? Of lange woorden? Of gebruikt u veel vaktermen? Klinkende Taal streept 
ze aan en geeft tips voor verbeteringen.”

“Hierbij gaat Klinkende Taal uit van een enorme standaard woordenlijst. Klinkende Taal toetst 
uw tekst aan de woorden in deze woordenlijst en besluit om een woord in uw tekst wel of niet 
te markeren als moeilijk. Het kan dan voorkomen dat u zich afvraagt waarom Klinkende Taal 
een woord onderstreept. U weet namelijk dat uw lezers dat woord wel degelijk kennen. Het is 
in uw ogen dan misschien ook onterecht (en onnodig) dat Klinkende Taal het woord in uw 
tekst aanstreept.”

WAAROM STREEPT LOO VAN ECK |  
KLINKENDE TAAL DIT WOORD AAN?INTERVIEW

Martijn Jacobs
DIRECTEUR 

Loo van Eck | Klinkende Taal

Taalniveau B1
Leestijd 2 minuten

Zo ziet het 
ManagementDashboard eruit. 

Neemt uw organisatie heldere taal serieus? En wilt u heldere taal blijvend in uw organisatie verankeren? 
Dan is Klinkende Taal onmisbaar. Het ManagementDashboard geeft u daarnaast de informatie in handen om 
uw strategische doelen te behalen. Het ManagementDashboard krijgt u gratis bij het afnemen van minimaal 
50 licenties Klinkende Taal.
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“Ik illustreer dat aan de hand van een voorbeeld: 

U schrijft een tekst en u gebruikt het woord ‘akte’. Dan streept Klinkende Taal dit aan als een 
moeilijk woord. In de algemene woordenlijst staat ‘akte’ namelijk als een moeilijk woord. 

Maar … u werkt op een notariskantoor en uw lezers zijn alleen juristen. Dan is het vervelend 
als Klinkende Taal elke keer het woord ‘akte’ aanstreept als u het gebruikt. 

Om dat te voorkomen, kent Klinkende Taal de module WoordenlijstBeheer. Woorden zijn 
namelijk niet voor iedereen even ingewikkeld of onbekend. Als de lezers van de teksten van 
uw organisatie bekend zijn met bepaalde vaktaal, is het vervelend als Klinkende Taal die 
vaktermen iedere keer onderstreept. Hetzelfde geldt voor uw bedrijfsnaam, productnamen 
en andere organisatiebekende termen.

Dit probleem kunt u met WoordenlijstBeheer voorkomen. U beheert hiermee namelijk de 
woordenlijst van uw organisatie. U kunt zelf woorden toevoegen die voor uw lezers bekend 
zijn of juist woorden kenmerken als moeilijk. Op die manier maakt u Klinkende Taal op maat 
voor uw organisatie”, sluit Martijn Jacobs af.  ■

WoordenlijstBeheer leveren we gratis bij  
Klinkende Taal als u minimaal 50 licenties afneemt 
Heeft uw organisatie geen eigen woordenlijst, maar wilt u wel uw eigen  
vaktermen laten opnemen in het programma? Dat kan natuurlijk ook. We noemen 
dat terminologie-extractie. 

Zo ziet de module 
WoordenlijstBeheer eruit.

Wilt u Klinkende Taal proberen? Vraag dan een demo aan! 
Dat doet u hier!

https://demo.klinkendetaal.nl


Geen enkele organisatie staat te popelen om nieuwe software te installeren op de 
computers van alle medewerkers. Want er mag niets misgaan, de zaken moeten 
doorgaan. En dat snappen wij. Daarom hoeft u zich geen enkele zorgen te maken over de 
implementatie van onze software. Mart Trautwein, architect van Klinkende Taal, legt uit 
waarom de installatiefase zorgeloos verloopt. 

“Wij kennen niet alleen de implementatie-uitdagingen, maar we kunnen ze ook aan!” 
“Ik heb inmiddels bij honderden organisaties de implementatie van Klinkende Taal 
meegemaakt en begeleid. En tuurlijk, iedere organisatie was vooraf huiverig. Zeker daar 
waar wel 15.000 medewerkers met het programma gingen werken. En dat is ook logisch. 
Maar na 12 jaar Klinkende Taal te hebben geïnstalleerd, weten we goed welke 
struikelblokken er zijn. Of het nu Citrix is, VMWare, Ivanti of een desktop-remote-omgeving. 
Klinkende Taal is opgezet zonder ingewikkelde poespas. Dus eigenlijk zijn er weinig 
serieuze uitdagingen voor ons.”

8000 MEDEWERKERS. THUIS EN OP KANTOOR. MAC EN WINDOWS. 
EEN IT-OMGEVING OP MAAT ...  

NIEUWE SOFTWARE INSTALLEREN:  
U BEGINT ER LIEVER NIET AAN.

INTERVIEW

Mart Trautwein 
ARCHITECT 

Loo van Eck | Klinkende Taal

Taalniveau B2**

Leestijd 2 minuten

INTERVIEW

Klinkende Taal gebruiken = controleren én leren tegelijkertijd

Uw medewerkers controleren iedere tekst op helderheid. Blijkt de tekst nog geen B1 te scoren? Dan krijgen zij 
suggesties om de tekst duidelijker te maken. Bij al die suggesties kunnen zij ook om extra uitleg vragen.  
Ze klikken dan een korte video aan. Hierin legt een communicatietrainer heel concreet uit hoe zij de tekst 
kunnen verbeteren als het gaat om: 
 • Vaktermen & dure woorden
 • Hulpwerkwoorden & passieve zinnen 
 • Lange & ingewikkelde zinnen 
 • Lange alinea’s 

Deze 4 e-learnings krijgt u gratis bij de aanschaf van Klinkende Taal. 
Uw medewerkers kunnen deze video’s direct bekijken binnen het programma. Zowel in Word, Outlook als de 
onlineversie. De video’s duren maximaal een kwartier. De teksten van uw organisatie worden zo niet alleen 
duidelijker, uw medewerkers leren tegelijkertijd ook duidelijker schrijven met Klinkende Taal. Zonder dat ú  
daar iets aan hoeft te doen.

- 6 -
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“We hebben altijd nauw overleg met de technische medewerkers.”
“Afhankelijk van hoe uw organisatie is ingericht, overleggen wij uitgebreid over de veiligheid en 
de techniek met uw ‘technische’ specialisten. Met uw Security Officer (SOE) over de privacy. 
Met de applicatiebeheerders over de implementatie. En met de systeembeheerders puur over 
de techniek. Die gesprekken lopen soepel, want beiden zijn we IT-specialisten. Ook als het gaat 
om een IT-maatwerkomgeving spreken we elkaars taal. Natuurlijk kunnen we het niet simpeler 
maken dan het is, maar met Klinkende Taal maken we het in ieder geval nooit complexer dan 
het is. Hele grote organisaties hebben natuurlijk altijd hun uitdagingen, maar ook dán 
overleggen we met u, adviseren we uw ICT-specialisten en werken we samen aan een oplossing. 
Ik durf te beloven dat er altijd een puzzel te leggen is tussen uw systemen en onze software.”

“Tijdens corona kwamen er automatisch nieuwe implementatie-uitdagingen op ons pad.” 
“Met het noodgedwongen thuiswerken veranderden er bijvoorbeeld veel IT-omgevingen en 
netwerken van medewerkers die normaal gesproken niet thuis werkten. Daarbij konden wij 
de ICT-afdeling van klanten steeds goed helpen. Soms zus, soms zo. Maar Klinkende Taal 
werkte in Outlook en Word vanaf de thuiswerkplek altijd net zo snel als vanaf kantoor.” ■

“Natuurlijk kunnen we het niet simpeler maken dan het is,
maar we maken het nooit complexer dan het is.”   

Corona. Vaccinaties. Roken. Kinderziekten. Logopedie. Tuberculose. Kinderopvang. 
GGD Hollands Midden communiceert wat af. Over hele belangrijke onderwerpen.  
Die íedereen weleens raken. “Wij bedienen mensen van 0 tot 100 jaar oud”, vertelt  
Jasja Sikking-Baken. “Die mensen hebben allemaal verschillende achtergronden, 
opleidingsniveaus en taalniveaus. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat ál die 
mensen onze teksten begrijpen.” 

Ook partners willen zich liever niet door teksten heen worstelen.
“Naast de communicatie met de inwoners van 19 gemeenten, communiceren we ook veel  
met onze partners. Denk aan huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, pedagogen, tandartsen. 
Eigenlijk iedereen in het sociaal domein. Voor hen willen we ook zo duidelijk mogelijk 
schrijven. Want mensen die geen moeite hebben met lezen, vinden het ook prettig als ze zich 
niet door een tekst heen hoeven worstelen. Duidelijke teksten schelen enorm veel leestijd en 
misverstanden. En dat is natuurlijk fijn voor iedereen.”

HOE LOO VAN ECK | KLINKENDE TAAL  
GGD HOLLANDS MIDDEN HELPT OM  
BEGRIJPELIJK TE SCHRIJVEN VOOR ... ÍEDEREEN! 

INTERVIEW

Jasja Sikking-Baken  
COMMUNICATIEADVISEUR 

GGD Hollands Midden 

Taalniveau B2**

Leestijd 2,5 minuten

Wilt u weten hoe 
Klinkende Taal werkt? 
Bekijk dan deze tutorial 
op de homepage van 
www.klinkendetaal.nl.

- 6 -
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?“Als communicatieafdeling kunnen we onmogelijk iedere 
tekst controleren op helderheid. Of herschrijven naar 
duidelijke taal.”

Collega’s gebruiken Klinkende Taal om zelf hun teksten te verbeteren.
“Met duidelijke taal willen we dus een enorme doelgroep bereiken. Maar als 
communicatieafdeling kunnen we onmogelijk iedere tekst controleren op helderheid.  
Of herschrijven naar duidelijke taal. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat alle collega’s 
toegang hebben tot een hulpmiddel waarmee ze hun teksten zélf kunnen verduidelijken:  
het softwareprogramma Klinkende Taal. Met Klinkende Taal kunnen ze in Word namelijk 
controleren welk taalniveau hun teksten hebben. Welke woorden, zinnen en alinea’s uit hun 
teksten ingewikkeld zijn. En wat ze kunnen doen om hun teksten te verhelderen.” 

Alles komt voorbij: van persuitnodigingen tot technische stukken over tuberculose.
“In het ‘ManagementDashboard’ van Klinkende Taal kan ik zien hoeveel en wat voor soort 
teksten collega’s meten en herschrijven met het programma. Ik zie van alles voorbijkomen: 
brieven naar ouders, vacatureteksten, business cases voor gemeenten, persuitnodigingen, 
folders, interne agenda’s … En een collega heeft zelfs een heel technisch kwaliteitsstuk over 
tuberculose herschreven van taalniveau C1 naar taalniveau B1.”

Het aantal metingen stijgt en het taalniveau daalt.
“Ik zie dat onze teksten echt begrijpelijker zijn geworden sinds we Klinkende Taal gebruiken. 
Zo gaan veel teksten van taalniveau C1 of B2 naar taalniveau B1. Dat is echt een mooie 
verbetering! Want ons doel is om onze teksten begrijpelijk te maken voor lezers met 
taalniveau B1. Daarmee bereiken we de grootste groep mensen. Daarnaast is het mooi om te 
zien dat collega’s steeds meer gebruikmaken van Klinkende Taal. Waar ze in april nog 190 
teksten ‘door het programma haalden’, is dat aantal in juni al gestegen naar 546. Terwijl dat 
ook nog een vakantiemaand is voor veel collega’s.” 

Een heel mooi hulp- en leermiddel.
“Wij vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners en interne doelgroepen 
begrijpen wat wij communiceren. Alleen al in de coronapandemie hebben we een ontzettend 
belangrijke taak. Waarbij we te maken hebben met íedereen. Dus doen we er alles aan om als 
organisatie zo duidelijk mogelijk te communiceren. En Klinkende Taal is een heel mooi 
programma dat ons helpt bij het bereiken van dat doel.” ■

“Ik zie dat onze teksten echt begrijpelijker zijn geworden sinds 
we Klinkende Taal gebruiken.”

“Wij vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners  
en interne doelgroepen begrijpen wat wij communiceren.”

** Misschien vraagt u zich af waarom 
deze tekst een hoger taalniveau 

heeft dan taalniveau B1. De reden 
daarvoor is dat de lezers van onze 
nieuwsbrief, dus ook u, een hoger 

taalniveau goed en snel kunnen 
begrijpen. Wij communiceren 
daarom over het algemeen op 

taalniveau B2 (of soms op B1) met 
de contactpersonen van de 

organisaties waar we voor werken. 
We stemmen het taalniveau van 

onze teksten af op het taalniveau 
van onze klanten.
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?
INNOVATIE

TAAL IS IN ONTWIKKELING. 
LOO VAN ECK | KLINKENDE TAAL DUS OOK. 

IS HET B1? DAGELIJKS STELLEN VELE  
SCHRIJVERS ZICHZELF DIE VRAAG.  

1: Klinkende Taal ontwikkelt zichzelf continu. 
Onze programma’s analyseren voortdurend teksten. We koppelen de paragrafen en zinnen 
los van de totale tekst. En de zinnen analyseren we taalkundig en redekundig, bijna zoals 
vroeger op school. En daarna analyseren we de zinnen per mogelijk taalprobleem, zoals 
passieve constructies en tangconstructies. Taaltechnologie is nooit foutloos. En altijd in 
ontwikkeling. 

Gaat dat altijd goed? Nee, want het blijven computers. Gaat er een zin mis, dan horen we 
dat graag van de gebruiker. Juist met voorbeelden van fouten kunnen we de analyse verder 
verbeteren.

Taal is namelijk complex en taal verandert. Daarom gebruiken wij nieuwe ‘machine 
learning’, zoals TensorFlow. Maar ook taalregels en natuurlijk woordenboeken. Met 
‘machine learning’ creëren we grammaticale modellen voor het Nederlands. Die modellen 
plaatsen we als blokjes achter elkaar in onze zogenaamde ‘pipeline’. Zo analyseren wij 
teksten en zinnen in verschillende stappen. Voorbeelden van grammaticale fouten helpen 
om steeds betere grammaticale modellen te creëren. 

2: Klinkende Taal koppelen we steeds vaker aan CMS-systemen.
Als uw organisatie helder wil communiceren, dan wilt u natuurlijk dat ook uw 
websiteteksten helder zijn. Klinkende Taal integreren we net zo makkelijk in uw CMS.  
Die vraag krijgen we steeds vaker. Zo kunnen uw webredacteuren de webteksten direct 
controleren op het taalniveau. En zo nodig aanpassen op basis van de tips. 

Taalniveau B1
Leestijd 2 minuten

WIJ GEVEN HET ANTWOORD! 

Een B1-woord is dus een makkelijk woord. 
Een woord dat bijna iedereen begrijpt. 
Maar óf een woord B1 is, is soms lastig te zeggen …

Daarom zijn we de website www.ishetb1.nl gestart. 
Deze site helpt schrijvers antwoord te geven op de vraag: is het B1? Blijkt het ingevoerde 
woord geen B1-woord? Dan geeft de site een begrijpelijker synoniem. Overigens staan niet 
alle woorden in het systeem achter de site. Daarom kunt u zelf ook woorden toevoegen. 
Uiteraard controleert ons team met tekstschrijvers die woorden.  Zo krijgen we met elkaar 
een steeds completer overzicht van alle B1-woorden. ■

Brand Guidelines
TensorFlow is an end-to-end open-source platform 
for machine learning. It has a comprehensive, 
flexible ecosystem of tools, libraries and community 
resources that lets researchers push the 
state-of-the-art in ML and developers easily build 
and deploy ML powered applications.

Is het B1? 
Ga naar 
www.ishetb1.nl

www.ishetb1.nl
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3: Klinkende Taal is er nu ook voor visueel gehandicapten.
Zijn er mensen in de organisatie die niet (goed) kunnen zien? Daarvoor kunnen we 
Klinkende Taal aanpassen. Toetsencombinaties en de Windows Verteller leiden uw 
medewerkers door de applicatie.

4: Klinkende Taal controleert huisstijlafspraken van uw organisatie … 
‘Afdelingsnamen schrijven we met een hoofdletter. Klanten vousvoyeren we altijd. Onze 
productnamen korten we niet af en lichten we toe. En getallen schrijven we altijd in cijfers.’ 
Zomaar wat schrijfafspraken. Zo heeft iedere organisatie criteria waar een tekst aan moet 
voldoen om eenduidigheid te creëren in alle teksten. Dat soort huisstijlregels ondersteunen 
we ook met Klinkende Taal. 

5: … en zelfs de kernwaarden van uw organisatie!
Want naast begrijpelijkheid, eenduidigheid en foutloos Nederlands wilt u in uw teksten 
natuurlijk ook uitstralen wie u bent als organisatie. Net zoals in gesprekken. U heeft 
bijvoorbeeld ‘betrokken’ als organisatiewaarde. Of ‘transparant’. Of … U wilt dat uw teksten 
ook die uitstraling hebben. Na een vertaling van die waarden naar concrete schrijfafspraken, 
kan Klinkende Taal ook dát voor u controleren. Zo kan een medewerker een vinkje krijgen bij 
‘Deze tekst is warm genoeg’. Of juist niet, dan krijgt hij of zij een advies om dat wél voor elkaar 
te krijgen. ■

KLINKENDE TAAL BEOORDEELT DE TAAL, NIET DE INHOUD 

Een arbeidscontract langs de Klinkende Taal-meetlat in Word. 
De beschikking van de heer Toevoorden uit Utrecht nog even plakken in de webversie.  
De verwijsbrief van Jannie Egmond aan de opererend arts checken voordat de mail  
eruit gaat. 

Voorbeelden van informatie die niet ‘op straat mag komen te liggen’. 
Dus die wilt u ook niet zomaar ‘ter beschikking stellen’ aan een meetinstrument? 

Tuurlijk wel.  
Want om de veiligheid van de informatie hoeft u zich geen enkele zorgen te maken. 

Al ver voor de AVG garandeerde Klinkende Taal veiligheid. 
Veiligheid en privacy zit in ons bloed. Klinkende Taal stuurt bijvoorbeeld nooit zelf teksten op; 
dat doet de schrijver zelf met 1 druk op de knop. We willen niet weten wie de schrijver is en 
dat kunnen we dus ook niet. Dat heet ‘security-by-design’.

Klinkende Taal beoordeelt de taal, niet de inhoud en niet de schrijver. 
De schrijver is simpelweg niet relevant voor de beoordeling. En de inhoud doet er ook niet 
echt toe. Het gaat om de taal. 

U HOEFT NIET TE KIEZEN TUSSEN  
VEILIGHEID EN HELDERHEID.

Taalniveau B2**

Leestijd 2,5 minuten

schrijf heldere teksten

** Misschien vraagt u zich af waarom 
deze tekst een hoger taalniveau 

heeft dan taalniveau B1. De reden 
daarvoor is dat de lezers van onze 
nieuwsbrief, dus ook u, een hoger 

taalniveau goed en snel kunnen 
begrijpen. Wij communiceren 
daarom over het algemeen op 

taalniveau B2 (of soms op B1) met 
de contactpersonen van de 

organisaties waar we voor werken. 
We stemmen het taalniveau van 

onze teksten af op het taalniveau 
van onze klanten.
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Daarom weten we niet van wie de teksten zijn, slaan we de teksten niet op en bewaren we geen 
informatie uit de teksten. Om welke variant van de software het ook gaat: de webversie, 
Outlook, Word, een maatwerkoplossing … We beoordelen alleen de taal. 

Dat kunnen we niet alleen zeggen, maar ook aantonen. 
Voor iedere installatie praten we uitgebreid over de veiligheid met uw Security Officer (CISO) 
over beveiliging en privacy. Dit leggen wij vast in een verwerkersovereenkomst. Met de 
applicatiebeheerders praten we over de implementatie. En met de systeembeheerders over de 
techniek. We delen ons architectuurdocument met uw IT-afdeling. Daarin staat alles wat ze 
nodig hebben om onze techniek te beoordelen. Zo helpen we u door open te zijn in wat we doen 
en hoe we het doen.

Bovendien … 
… gebruiken we vanzelfsprekend alleen veilige internetverbindingen en staan de servers in een 
gecertificeerd datacenter in Nederland. Want wij zijn Nederlands, onze klanten zijn Nederlands, 
en dus draait Klinkende Taal ook gewoon in Nederland. Wel zo helder, wel zo veilig.

Ook laten we jaarlijks een penetratietest uitvoeren om de veiligheid aan te tonen. De uitkomsten 
bevestigen altijd dat Klinkende Taal veilig en goed beschermd is. Deze testen houden ons 
tegelijkertijd scherp. En wilt u zelf een penetratietest laten uitvoeren, dan staan we dat ook toe.

Sommige klanten willen meer. Die willen Klinkende Taal op hun eigen server laten draaien.  
Dat kán dan ook. Daarbij nemen ze automatisch het onderhoud en de updates ook voor eigen 
rekening. Dat is weliswaar minder wenselijk voor u, maar als u het wilt, dan kan het wel.  

Dat we niet weten wie de teksten meet, heeft ook ‘nadelen’ …  
“Ik zou wel willen weten of het taalniveau van de teksten van Jorik van Sales zijn verlaagd.” 
Dat weten wij dus niet. Schrijvers zijn voor ons volledig anoniem. We kunnen niet aangeven 
welke afdeling lager scoort of welke collega steeds duidelijkere teksten schrijft. Maar hoe het 
uw organisatie als geheel vergaat, weten we natuurlijk juist weer wel. Dat leest u in het artikel 
over ManagementDashboard. ■

Klinkende Taal beoordeelt de taal. Niet de inhoud. Niet de schrijver.
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GEMEENTE COEVORDEN CONTROLEERT HET MET 1 DRUK OP DE KNOP 

Dit voorbeeld was voor de gemeente Coevorden het startsein om met heldere taal aan  
de slag te gaan. En er is inmiddels heel wat veranderd! Zo leren medewerkers in 
schrijftrainingen nu hoe ze duidelijk schrijven. In een schrijfwijzer vinden ze alle 
schrijfafspraken duidelijk op een rijtje. Op intranet lezen ze wekelijks allerlei taaltips. 
Voor hulp bij het verduidelijken van hun teksten kunnen ze terecht bij een club 
enthousiaste schrijfcoaches. Én ze hebben allemaal het softwareprogramma  
Loo van Eck | Klinkende Taal op hun computer staan, zodat ze hun teksten tijdens het 
schrijven zelf gemakkelijk kunnen controleren op helderheid. 

“Met Klinkende Taal controleren we onze teksten met 1 druk op de knop op helderheid.”
“Zelf kan je denken dat je een duidelijke tekst hebt geschreven. Maar het is soms moeilijk om 
in te schatten of dat echt zo is. Het softwareprogramma Klinkende Taal helpt ons hierbij. 
Doordat we onze teksten met het programma kunnen controleren. Klinkende Taal geeft 
namelijk aan welk taalniveau onze teksten hebben. Welke woorden, zinnen en alinea’s 
ingewikkeld zijn. En wat we kunnen doen om onze teksten te verhelderen.”

“Alle kleuren van de regenboog komen voorbij.” 
“Met Klinkende Taal zien we precies of we bijvoorbeeld vaktermen, ingewikkelde woorden, 
passieve zinnen of lange alinea’s gebruiken. Klinkende Taal onderstreept die dingen namelijk 
met verschillende kleuren. En het programma geeft alternatieven om de teksten te 
verhelderen. Daardoor kunnen we onze teksten tijdens het schrijven direct aanpassen. Heel 
praktisch!”

“Scoort een tekst C1? Dan gaat deze terug naar de schrijver.”
“Bovendien is Klinkende Taal handig om teksten van anderen te controleren. Zo krijgen we op 
de communicatieafdeling vaak teksten van andere afdelingen binnen. Bijvoorbeeld voor onze 
website. Met Klinkende Taal controleren we die teksten, zodat we snel kunnen zien of ze 
duidelijk zijn of niet. Blijkt een tekst ingewikkeld te zijn en bijvoorbeeld taalniveau C1 ‘te 
scoren’? Dan sturen we de tekst terug, zodat de schrijver de tekst kan aanpassen. 
Ingewikkelde teksten komen bij ons namelijk niet online :-).”

“Sommige ingewikkelde woorden gebruiken we wel.”
“Als gemeente moeten we af en toe wel bepaalde woorden gebruiken die Klinkende Taal als 
ingewikkeld ziet. Denk bijvoorbeeld aan ‘gemeentelijke belastingen’ of ‘subsidie’. 

HOE WEET U ZEKER OF U DUIDELIJK SCHRIJFT? INTERVIEW

Marleen Oost 
COMMUNICATIEMEDEWERKER 

Gemeente Coevorden

Taalniveau B2**

Leestijd 4 minuten

Een aantal jaar geleden wilde 1 van de medewerkers, en zelf ook inwoner van 
gemeente  Coevorden, een boom in haar tuin kappen. Dus vroeg ze een kapvergunning 
aan bij haar eigen gemeente. Het antwoord in de brief die ze kreeg verbaasde haar 
behoorlijk! Was dit de manier waarop haar gemeente communiceerde? Deze brief riep 
meer vragen op dan dat ‘ie beantwoordde. Bovendien kon ze niet eens een duidelijk 
antwoord vinden op haar belangrijkste vraag: mag ik de boom kappen of niet? Dat kon 
niet de bedoeling zijn … 

Wilt u weten hoe 
Klinkende Taal werkt? 
Bekijk dan deze tutorial 
op de homepage van 
www.klinkendetaal.nl.

http://www.klinkendetaal.nl
http://www.klinkendetaal.nl
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Omdat we niet willen dat Klinkende Taal dat soort woorden iedere keer onderstreept, hebben 
we een lijst met woorden toegevoegd die het programma niet mag markeren. In de tekst zelf 
kiezen we er dan vaak voor om de woorden toe te lichten.”

“Het aantal gebruikers neemt alleen maar toe.”
“Ik kan via het ‘ManagementDashboard’ zien hoeveel mensen Klinkende Taal gebruiken en 
hoeveel verschillende teksten zij meten. Dat aantal is de afgelopen jaren enorm toegenomen! 
Zo werden er in 2019 bijvoorbeeld 1.100 teksten gemeten. Dit jaar zijn dat er tot nu toe al 
4.450. En dat is ook niet gek. Het kost tijd om een nieuwe werkwijze aan te leren: om een 
tekst altijd even door Klinkende Taal te halen voordat je deze verstuurt of online zet. Maar 
inmiddels is het voor steeds meer mensen een gewoonte geworden om dat toch te doen.”

“We hebben Klinkende Taal nu ook voor Outlook aangeschaft.”
“We gebruiken Klinkende Taal nu al een aantal jaar in Word om allerlei verschillende teksten 
te meten en verbeteren. Van beleidsteksten en teksten voor de website tot aan 
standaardbrieven en teksten voor formulieren. Maar wij vinden dat e-mails net zo belangrijk 
zijn. Daar versturen collega’s er immers ook ontzettend veel van op een dag. Dus kunnen ze 
Klinkende Taal nu ook in Outlook gebruiken.”

“Het is een handig hulpmiddel, maar je moet wel zelf blijven nadenken.”
“Klinkende Taal is een heel handig hulpmiddel om snel te zien waar de knelpunten in een 
tekst zitten. Maar je moet als schrijver ook zelf blijven nadenken. Bijvoorbeeld over vragen 
als: welke informatie is relevant voor mijn lezer? In welke volgorde leest mijn lezer de 
informatie het liefst? Kan ik over dit onderwerp misschien beter bellen in plaats van een tekst 
schrijven? Dat blijft natuurlijk mensenwerk! En met dat soort vragen kunnen onze 
schrijfcoaches ook heel goed helpen.” 

“De schrijftrainingen, taalcoaches, de schrijfwijzer, Klinkende Taal … ze versterken elkaar!”
“We doen veel om heldere taal onder de aandacht te brengen en te houden bij collega’s. En ik 
denk dat al die dingen bij elkaar ervoor zorgen dat het werkt. Ze versterken elkaar. Zo leren 
medewerkers in de trainingen bijvoorbeeld de vaardigheden die ze nodig hebben. Kunnen ze 
voor advies terecht bij de schrijfcoaches. Vinden ze alle schrijfafspraken op een rijtje in de 
schrijfwijzer. En is Klinkende Taal een handig hulpmiddel om zelf te gebruiken tijdens het 
schrijven.”

“Inwoners en ondernemers hebben recht op heldere taal.”
“Natuurlijk is het voor onszelf handig om duidelijk te communiceren. We voorkomen daarmee 
een hoop telefoontjes en onnodig heen en weer schrijven. Maar we doen het vooral voor onze 
inwoners en ondernemers. We willen er echt voor hen zijn. En ze zo goed en snel mogelijk 
helpen. Zo’n onduidelijke brief als de brief over de kapvergunning mág gewoon niet meer 
voorkomen!” ■

“Natuurlijk heeft het voor onszelf voordelen om duidelijk te 
schrijven. Maar we doen het vooral voor onze inwoners en 
de lokale ondernemers. We vinden dat we er echt moeten zijn 
voor hen!”
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Taalniveau B1 
Leestijd 3 minuten

EEN TEKST SCHRIJVEN DIE DIRECT DUIDELIJK IS. 
HOE GAAT U DAN TE WERK? 
10 SCHRIJFTIPS VOOR EEN DUIDELIJKE TEKST 

We kunnen niet alles overlaten aan computers. De mens blijft onmisbaar bij het 
schrijven van een goede tekst. Zo kan Loo van Eck | Klinkende Taal ook geen feedback 
geven over de inhoud van een tekst. Welke informatie heeft de lezer echt nodig?  
Wat past bij de situatie van de lezer? Dát kan bijvoorbeeld alleen de schrijver zelf 
beoordelen. Hieronder leest u schrijftips die u en uw medewerkers eigenlijk altijd in 
gedachten moeten houden zodra u start/zij starten met typen. 

 SCHRIJFTIP 1: 
 DENK GOED NA OVER WELKE INFORMATIE U MOET VERTELLEN. 
Dit lijkt een open deur. Maar niets is minder waar. Het schrijven van een heldere tekst 
begint altijd met nadenken over hoeveel boodschappen u de lezer gaat geven. Beperk u 
daarbij. Geef alleen boodschappen die onmisbaar zijn voor de lezer en schrap de rest.

 SCHRIJFTIP 2: 
 BRENG DE BOODSCHAPPEN IN VETGEDRUKTE KOPPEN. 
Weet u welke boodschappen u wilt brengen? Laat deze dan uit de tekst ‘knallen.’ Maak de 
boodschappen vet of cursief. De bedoeling is dat de lezer in 1 oogopslag ziet wat hij moet 
weten. 

 SCHRIJFTIP 3: 
 SCHRIJF IN EEN PIRAMIDE. 
Onderbouw iedere boodschap met een kort stukje tekst. Zet hierin het belangrijkste  
bovenaan. Let op: houd het kort! 

 Tip 4, 5 en 6 checkt Klinkende Taal voor u. 

 SCHRIJFTIP 4: 
 HOUD ZINNEN KORT.  
Geef 1 boodschap per zin. En zet in de zin de belangrijkste informatie vooraan. Zorg ook 
voor een duidelijke grammaticale constructie. Dus geen bijzinnen, tussenzinnen of  
aanloopzinnen. 

 SCHRIJFTIP 5:
 KIES BEKENDE WOORDEN.
Hanteer hierbij het principe van de verzorgde spreektaal. Gebruik woorden die u ook op een 
feestje tegen uw vrienden gebruikt. Dus geen typische schrijftaal, geen ‘dure’ woorden, niet 
te veel jargon en al helemaal geen ouderwetse taal. 

www.klinkendetaal.nl

www.klinkendetaal.nl
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 SCHRIJFTIP 6: 
 GEBRUIK NIET TE VEEL LIJDENDE VORMEN EN OVERBODIGE 
 HULPWERKWOORDEN.
Lijdende vormen zorgen vaak voor verwarring. Door een lijdende vorm (worden en zijn) blijft 
het namelijk onduidelijk wie wat doet. Ook veel hulpwerkwoorden (kunnen, zullen¸ gaan) 
maken een tekst onnodig lang.  

 SCHRIJFTIP 7:
 HOUD UW TEKST KORT. 
Veel experts lopen het risico om te veel informatie in een tekst te stoppen. Houd u in. Te veel 
informatie heeft 2 nadelen:
 1. De tekst wordt lang (en dus onaantrekkelijk om te lezen).
 2. De tekst wordt ingewikkeld (de structuur wordt complex). 

 SCHRIJFTIP 8: 
 BOUW UW TEKST OP IN LAGEN.
Denk bij het schrijven na over wat u in uw basistekst wilt vertellen. Zet details en uitleg  
vervolgens in een bijlage. Wilt u nog meer details kwijt? Verwijs in de bijlage naar een  
webtekst of folder. Zo laat u de lezer zelf kiezen tot welk detailniveau hij door wil gaan. 

 SCHRIJFTIP 9:
 MAAK UW TEKST PERSOONLIJK. 
Teksten worden vaak geschreven voor grote groepen. Bijvoorbeeld polisvoorwaarden.  
Deze zijn bedoeld voor alle verzekerden. Daarom staat er ook vaak algemene informatie in.  
En informatie die voor de lezer niet relevant is. Maak deze teksten op maat. Noem  
bijvoorbeeld een concreet bedrag in plaats van ‘u ontvangt een bedrag per dag van 28/360 
deel van het verzekerde inkomen van het eerstejaarsrisico.’ 

 SCHRIJFTIP 10: 
 GEBRUIK DE STOPWATCH. 
Heeft u een tekst af? Leg hem voor aan een lezer en kijk wat hij nog weet nadat hij de tekst 
30 seconden heeft bekeken. U wilt dat hij uw belangrijkste boodschappen dan in ieder geval 
heeft onthouden.

Meer schrijftips 
over het schrijven 
van een tekst in 
taalniveau B1?  
Lees dan ons blog.

https://www.lve.nl/blog/taalniveaus/
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Honderden bedrijven en tienduizenden medewerkers 
gebruiken dagelijks Klinkende Taal. In de laatste jaren is 
het aantal organisaties zelfs verdrievoudigd! En dat is 
ook logisch, want heldere taal wordt steeds belangrijker.
 
We zagen dat in eerste instantie vooral organisaties  
waarbij veel medewerkers direct klantcontact hebben, 
geïnteresseerd waren in Klinkende Taal. Begrijpelijk,  
want juist bij deze organisaties schrijven medewerkers 
dagelijks brieven en e-mails voor klanten. En is de 
schriftelijke communicatie via de website cruciaal. 
Klinkende Taal groeide daarom vooral hard bij gemeentes, 
woning corporaties, GGD’s, verzekeringsmaatschappijen  
en energie- en telecomproviders.

De laatste tijd zien we echter dat steeds meer andere 
organisaties Klinkende Taal zijn gaan gebruiken. Niet 
direct voor de externe klantcommunicatie, maar juist om 
de interne communicatie te verbeteren. Denk daarbij aan 
rapporten, gespreksverslagen, handleidingen en 
beleidsnotities. Ook dat is te verklaren: organisaties 
ontdekken namelijk dat heldere teksten veel tijd, ergernis 
en geld besparen. ■

VOOR WELKE ORGANISATIES IS 
LOO VAN ECK | KLINKENDE TAAL INTERESSANT?

Wilt u lezen welke organisaties  
Klinkende Taal gebruiken? Klik dan hier!

Meer informatie? Kijk op www.klinkendetaal.nl

• Uw klanten krijgen teksten die snel te lezen en te begrijpen zijn.
• Uw schrijvers blijven hun schrijfvaardigheden ontwikkelen.
• U bewaakt de helderheid van de uitgaande teksten.
• Uw schrijfcoaches of interne taalambassadeurs geven objectiever en gemakkelijker feedback. 
• Uw teksten zijn representatief voor uw organisatie.
• U bespaart tijd en geld doordat er minder ‘gedoe’ is. 

Samengevat: waarom zou u Klinkende Taal aanschaffen? 

LOO VAN ECK

schrijf heldere teksten
schrijf heldere teksten

Wilt u Klinkende Taal eens gratis uitproberen?  
Dan kan. Een week lang. 
Ga daarvoor naar de site. Voer uw gegevens in. Dan krijgt u direct toegang tot de onlineversie.

Loo van Eck | Klinkende Taal
Tolstraat 127
1074 VJ Amsterdam

(085) 06 56 395
info@klinkendetaal.nl
www.klinkendetaal.nl

https://klinkendetaal.nl/klanten/
www.klinkendetaal.nl
www.klinkendetaal.nl
https://www.lve.nl/
https://demo.klinkendetaal.nl
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