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NIEUWSBRIEF VOOR DE OVERHEID
Over duidelijke (digitale) communicatie
Normaal gesproken viel onze overheidsnieuwsbrief op uw deurmat.
Deze keer ontvangt u de nieuwsbrief in uw mailbox. Want de kans is groot
dat u thuiswerkt. Maar ook op die werkplek willen we u inspireren! Met tips,
voorbeelden, checklists, interviews met verschillende gemeenten …
Allemaal over duidelijk communiceren met inwoners.

U ontdekt ook allerlei gratis
hulpmiddelen om duidelijker
te schrijven. Zoals: boekjes
vol tips die we met onze
oud-Ambassadeurs Heldere Taal
voor de Overheid maakten.
Een whitepaper met adviezen
en voorbeelden om
duidelijker te e-mailen. Een set
inspirerende ansichtkaarten.
En … kijk zelf maar!

Want duidelijke communicatie is nu extra belangrijk!
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WAAROM EENVOUDIGE TAAL
ALLEEN NIET GENOEG IS

INTERVIEW

Een tekst van een gemeente moet helder zijn. Dat wil de rijksoverheid, dat willen de
gemeenten en dat wil – vooral – de inwoner. Alleen is de vraag: wat is een heldere tekst?
En aan welke eisen moet een tekst voldoen om helder te zijn?
Schrijf in korte zinnen.
Gebruik makkelijke woorden.
Schrijf concreet.
Houd de tekst kort.
...
De ene na de andere tip zien we voorbijkomen. De tips zijn meestal gericht op het vereenvoudigen
van de taal. En ze zijn allemaal waar. Maar … dat is niet genoeg. Want zelfs in eenvoudige taal
kunt u een onbegrijpelijke tekst schrijven. In dit artikel vertelt Martijn Jacobs, directeur van
Loo van Eck, over wat er volgens hem nog meer nodig is om een heldere tekst te schrijven.
Waarom is heldere taal niet genoeg om een tekst begrijpelijk te maken?
“Misschien moet ik voordat ik die vraag beantwoord, eerst de problemen schetsen waar we bij
helder schrijven tegenaan lopen. Die moeten we namelijk onderkennen voordat we een oplossing
kunnen bedenken.”
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Martijn Jacobs
directeur Loo van Eck

LOO VAN ECK DE GROOTSTE OPLEIDER IN SCHRIJVEN

Oké. Brand los.
“Het eerste probleem is de definitie van ‘duidelijk’. Wat is duidelijk? En vooral: voor welke
lezer is een tekst duidelijk? Het beantwoorden van die vraag is eigenlijk onmogelijk. Want
het is meestal onmogelijk om de lezer te identificeren. Als ik een tekst schrijf voor jou, dan
kan ik direct toetsen of jij hem hebt begrepen. Ik kan je dat vragen. En daardoor kan ik met
zekerheid stellen of mijn tekst duidelijk is voor jou. Maar dat zegt niks over de andere
lezers. Misschien begrijpt jouw buurman er namelijk geen jota van.
Dat is het probleem waar alle organisaties mee kampen. Ze schrijven voor lezers die ze niet
kennen. En dat maakt het uitermate lastig om te zeggen of een tekst duidelijk is. Want
iedere lezer heeft een andere achtergrond, een andere taalvaardigheid, andere kennis over
het onderwerp van de tekst, een andere opleiding, andere interesses, et cetera. Wat voor
de een duidelijk is, is voor de ander abracadabra.”
En wat is dan de oplossing?
“De echte oplossing, de meest ideale manier om duidelijk te communiceren, is een
combinatie van 2 zaken: een verregaande doelgroepsegmentatie en het kiezen van het
beste communicatiekanaal. Wat ik daarmee bedoel is het volgende:
Als jij wilt dat iemand jouw boodschap begrijpt, kun je die het beste vertellen in een
1-op-1-gesprek. Je kunt dan alle onderdelen van communicatie inzetten (de taal, je
verbale communicatie en je non-verbale communicatie). Bovendien is er tijdens een
gesprek sprake van directe interactie. Dus je kunt nog tijdens het gesprek controleren of
jouw gesprekspartner jouw verhaal heeft begrepen. Dit is dus een optimale oplossing.
Maar dit is voor de meeste organisaties praktisch onhaalbaar. En dus moeten ze het doen
met een suboptimale oplossing. Zo’n suboptimale oplossing is het schrijven van een tekst
voor 1 lezer die je kent. Je mist dan weliswaar de verbale en non-verbale aspecten en de
interactie die je in een gesprek wel hebt, maar je kent in ieder geval de lezer nog.
Bijvoorbeeld: een inwoner van de gemeente die een stuk bouwgrond heeft gekocht, vraagt
een vergunning aan voor het bouwen van een woonhuis. Dat doet hij na het vooroverleg dat
je met hem had. Je kunt de tekst die je voor hem schrijft heel erg op maat maken.
Maar om dat ook altijd te doen, is vaak al niet haalbaar voor organisaties. En dan wordt
de oplossing sub-suboptimaal. Zo’n sub-suboptimale oplossing is het schrijven van een
tekst voor 1 lezer die je niet kent. Je schrijft bijvoorbeeld een brief naar iemand die een
vergunning aanvraagt voor het plaatsen van een dakkapel. Iemand die je niet eerder hebt
gezien of gesproken en waarvan je de woning niet kent. Dit maakt het schrijven dus nog
moeilijker. Want je hebt geen idee voor wie je schrijft.
Maar zelfs schrijven voor 1 lezer die ze niet kennen, is voor veel organisaties niet haalbaar.
En dus wordt het nog lastiger. Ze kiezen een sub-sub-sub-optimale oplossing. Sub-subsub-optimaal is als je een tekst moet schrijven voor een groep lezers. Je hebt geen idee
wie je voor je hebt, je kent de lezers niet, je kunt je niet richten op 1 persoon, je hebt geen
interactie, je hebt geen non-verbale en verbale communicatie … Dit is communiceren in
het totale duister. Dat is pas echt lastig. En helaas hebben veel organisaties hiermee te
maken.
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Denk maar aan al die duizenden standaardbrieven die naar allerlei onbekende lezers gaan.
Of aan webteksten die voor alle inwoners van een gemeente zijn geschreven. Het lijkt één
grote gok.”
Optimaal

Suboptimaal

Sub-suboptimaal

Sub-sub-suboptimaal

1-op-1gesprek

tekst aan 1
bekende lezer

tekst aan 1
onbekende lezer

tekst aan groep
onbekende lezers

Dat klinkt tamelijk hopeloos.
“Haha … ik snap dat je dat zegt. Maar ik schets het heel negatief, om aan te geven hoe
lastig het is om te bepalen wat een heldere tekst is. Gelukkig kunnen we inmiddels best
een tekst schrijven die veel mensen begrijpen. Dat doen wij al bijna 40 jaar en de ervaring
die we daarmee hebben opgebouwd, helpt enorm. Maar ik vind het wel belangrijk om de
complexiteit ervan te benadrukken. En de verwachtingen te managen. Je bent er namelijk
niet met alleen kortere zinnen en eenvoudige woorden.”
Hoe moeten organisaties het aanpakken?
“Er is een aantal zaken dat ze moeten beseffen voordat ze gaan schrijven. In de eerste
plaats is het dus niet alleen de moeilijke taal die een tekst onduidelijk maakt, maar juist
vaak de inhoud. Als de boodschap inhoudelijk namelijk erg complex is, krijg je die ook niet
in eenvoudige taal uitgelegd. Vergelijk het met wiskunde. Ik ben niet sterk in wiskunde. Als
iemand mij probeert uit te leggen wat een differentiaalvergelijking is, haak ik acuut af. Ook
al legt een wiskundeleraar mij dat in nog zulke heldere taal uit. Ik snap het gewoon niet. En
zo werkt het ook met teksten.
Zo heb ik bijvoorbeeld ontzettend veel verzekeraars zien worstelen met het helder
uitleggen hoe een pensioenregeling in elkaar steekt. Of hoe indexatie werkt. En sommige
beslissingen van organisaties zijn ook gewoon niet uit te leggen, omdat de logica
ontbreekt. En als de logica ontbreekt of als de materie ontzettend complex is, is het
gewoon moeilijk uit te leggen. Waar het dus om gaat is: zorg dat de inhoud van je
boodschap eenvoudig is.”
Maar soms kan dat toch niet? Dan moet je toch gewoon iets ingewikkelds vertellen?
“Klopt. Dan kun je 3 dingen doen als organisatie. Ik noem ze in volgorde van belangrijkheid.
1. Zorg dat je proces, product of dienst eenvoudiger wordt
Dat stuit vaak op weerstand. Dat merk ik dagelijks. Dan roept het management:
‘Het proces is nu eenmaal zo complex’ of ‘Ja, ons product is nu eenmaal hightech’.
Tuurlijk, dat zal wel. Maar dan moet je vervolgens niet tegen je communicatiemedewerker
zeggen: ‘Schrijf jij het even zo op dat iedereen het begrijpt’.
Vaak kunnen organisaties best de inhoud vereenvoudigen, maar dat vraagt wel veel van de
organisatie. Oud-president Obama snapte dat. Hij wilde dat de Amerikaanse overheid
eenvoudiger ging schrijven. Daarom voerde hij in 2010 de Plain Writing Act in. Maar hij
begreep dat dit alleen kans van slagen had als ook de onderliggende wetten en regels
eenvoudiger zouden worden. En daarom voerde hij ook de Plain Regulation Act in. Als je B
wilt, moet je ook A doen.
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Om nog even terug te komen op pensioenregelingen. Die kunnen natuurlijk wel
eenvoudiger, maar deze zijn vaak zo ingewikkeld geworden door allerlei historische fusies
tussen fondsen en juridische toevoegingen. Het is een keuze om dat zo te laten of te
vereenvoudigen. Vaak is het vereenvoudigen van producten, diensten of processen lastig
om te doen. En dus blijft het zo. Maar als je het zo laat, moet je op de blaren zitten.
2. Kies ervoor om een moeilijk verhaal 1-op-1 te vertellen aan je klant
Lukt het je niet om de inhoud eenvoudiger te maken? Dan moet je eigenlijk kiezen voor de
meest optimale vorm van communiceren: het gesprek. Helaas doen organisaties dat ook
vaak niet, omdat ze daar niet genoeg mensen voor hebben. En dan kom je automatisch bij
optie 3.
3. Accepteer dat veel klanten niet begrijpen wat je hebt te vertellen
Lukt het je niet de inhoud te versimpelen en kun je niet iedereen persoonlijk jouw verhaal
vertellen? Dan moet je accepteren dat er een groep klanten is die jouw verhaal niet
begrijpt. En dan moet je de schuld niet alleen leggen bij de moeilijke taal.”
Oké, de boodschap vereenvoudigen dus. Is dat alles?
“Nee, was het maar zo eenvoudig. Het volgende wat organisaties moeten doen om
eenvoudig te schrijven, is het uitschakelen van de verborgen lezers. Dat zijn de
leidinggevenden en de juristen die vaak nog een laatste check op teksten doen. Deze groep
lezers heeft een immense invloed op de teksten die naar klanten gaan. En zij zijn vaak niet
de medewerkers die getraind zijn in helder schrijven. En toch hebben ze het laatste woord.
Als je deze groep niet opleidt of uitschakelt, blijven de teksten complex.”
Komen we dan nu bij het eenvoudiger maken van de taal?
“Je bent te ongeduldig. De volgende stap is de moeilijkste: lef hebben.”
Lef? Om wat te doen?
“Om dingen weg te laten. Informatie op te splitsen in lagen. Het aantal boodschappen in 1
tekst te verminderen. Pas als je dat durft, lukt het je om informatie helder op te schrijven.
Maar dat vinden veel organisaties eng. Want wat laat je weg? Hoever ga je hierin? En in het
geval van juridische teksten: wat staat de jurist toe? Brrr … Dat is eng.”
En? Hoever ga je hierin?
“Ver. Het doel van communiceren is namelijk het begrijpelijk overbrengen van een
boodschap en niet om je juridisch in te dekken. Als je een juridisch dichtgetimmerd, maar
onleesbaar stuk aan je klant voorschotelt, ben je niet aan het communiceren. Organisaties
moeten leren dat je juridische waterdichtheid regelt in de afspraken die je maakt met
klanten, in wetten, contracten en regels. En niet in de communicatie eromheen. Daarover
voeren wij vaak interessante gesprekken met juristen. Maar dat geldt natuurlijk voor alle
teksten, ook de niet-juridische teksten. Het gaat erom dat je elkaar begrijpt.”
Oké. We hebben nu doelgroepsegmentatie, vereenvoudigen van de boodschap, lef tonen.
En dan nu …
“… zijn we nog steeds niet bij de taal. We zijn dan bij de structuur van een tekst. Wij
redeneren altijd vanuit het interesse-, kennis- en taalniveau van een lezer. Hoe minder
interesse een lezer in het onderwerp heeft, hoe minder tijd hij aan een tekst wil en kan
besteden. Dat geldt overigens ook voor zijn kennisniveau en taalniveau.
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Hoe minder kennis hij over het onderwerp heeft, hoe eerder hij afhaakt. En hoe lager het
taalniveau, hoe eerder hij stopt met lezen. Tijd is hier cruciaal. Je moet zorgen dat je de
boodschap hebt gecommuniceerd voordat de lezer afhaakt. Daarom moet je een tekst
schrijven die de lezer in maximaal 10 seconden kan begrijpen.”
In 10 seconden?! Is dat haalbaar?
“Ja, zeker weten. Als de inhoud helder is, je een tekst goed opbouwt en niet te veel
onderwerpen behandelt. 10 seconden is voor ons een heilige norm. Het gaat erom dat zelfs
een ongeïnteresseerde lezer met weinig kennis en een laag taalniveau na 10 seconden
weet wat je te vertellen hebt. Als hij dat weet, mag hij daarna kiezen of hij doorleest of
afhaakt. Zo, en dan kom ik nu aan bij de taal.”
Gelukkig, de taal!
“Ja, want het helpt natuurlijk enorm als de taal eenvoudig is. Dan gelden alle bekende tips:
van eenvoudige woorden tot korte zinnen, van concrete taal tot heldere alinea’s, van
verwijswoorden tot B1. Maar voor ons is dat een hygiënefactor. Heldere taal is
noodzakelijk, maar heeft alleen zin als de rest ook op orde is. Anders is het een vlag op een
modderschuit.” ■

Hulpmiddel

GRATIS (DIGITAAL) BOEKJE:
‘WAAROM IS HELDERE TAAL ZO BELANGRIJK?’
Samen met Theodora Verploegen en Aysegül Demirci, onze oud-Ambassadeurs
Heldere Taal voor de Overheid, maakten we het boekje:
‘Waarom is heldere taal zo belangrijk?’. Daarin geven 10 mensen een overtuigend
antwoord op die vraag. Van de gemeentesecretaris tot aan de inwoner.
Wilt u het boekje ontvangen? Stuur een mail naar loo@lve.nl met in het onderwerp:
boekje ‘Waarom is heldere taal zo belangrijk?’. Dan ontvangt u het boekje in uw
mailbox. ■

Aysegül Demirci en Theodora Verploegen
communicatieadviseurs bij gemeente Oss
Ambassadeurs Heldere Taal 2014-2015
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INTERVIEW
Françoise Bisschop-Jansen
communicatieprofessional
gemeente Urk

‘POPULAIR’ TAALGEBRUIK PAST NIET BIJ
EEN GEMEENTE DIE WIL DAT INWONERS
HAAR SERIEUS NEMEN. TOCH?
Toen medewerkers van de gemeente Urk een aantal jaar geleden een nieuwe schrijf
wijzer onder ogen kregen, waren ze sceptisch. Korte zinnen, eigentijdse woorden,
kopjes. Zouden ze daar niet ‘te populair’ mee overkomen? Paste dat wel bij een
gemeente die wil dat inwoners haar serieus nemen? Inmiddels zijn alle medewerkers
om en is heldere taal niet meer weg te denken uit de gemeente Urk. De gemeente staat
zelfs op het punt om de Direct Duidelijk-deal te ondertekenen. Françoise BisschopJansen vertelt hoe de gemeente Urk deze denkomslag voor elkaar kreeg.
Het begin van de weg naar heldere taal
“In 2017 kregen wij een nieuwe schrijfwijzer. Om daar draagvlak onder medewerkers voor te
creëren, schakelden we Loo van Eck in om de training Heldere brieven en e-mails aan al onze
schrijvende medewerkers te geven. Dat was een goede zet! Door de trainingen kwamen er namelijk
allerlei gesprekken en discussies op gang. Medewerkers werden zich ervan bewust dat ze hun
teksten begrijpelijker konden maken zonder dat ze daarbij ‘te populair’ overkwamen. En zonder
dat ze hun inhoud hoefden te veranderen.”
De inwoner centraal: daar gaat het om!
“Iedereen had na de trainingen weer hetzelfde doel voor ogen: de inwoner moet in alle teksten
centraal staan. En daar pasten onze teksten met dure woorden en juridisch taalgebruik natuurlijk
niet bij. Dus gaan we nu voor taalniveau B1: het taalniveau dat verreweg het grootste gedeelte van
de Nederlandse bevolking goed begrijpt. Daarnaast zorgen we dat al onze brieven en e-mails snel
te scannen zijn door een duidelijke structuur en tussenkoppen. Wel zo fijn in deze ‘snelle wereld’
waarin mensen veel informatie op zich af krijgen
waar ze weinig tijd voor hebben.”
Maar hoe houd je die gedachte levend?
“We organiseren de training ieder jaar opnieuw om
de leerstof tussen de oren van alle collega’s te
krijgen én te houden. Een korte opfrisworkshop voor
medewerkers die de training kennen en een
volledige training voor nieuwe medewerkers.
Daarnaast hebben een aantal collega’s en ik in 2018
een coachtraining van Loo van Eck gevolgd.
Sindsdien zijn wij schrijfcoach. In die rol helpen wij
collega’s die daar behoefte aan hebben bij het
verhelderen van hun teksten. En we bedenken
allerlei acties om heldere taal onder de aandacht te
brengen in de organisatie.”
Bijvoorbeeld met ‘De Sch(r)ijf van Vijf’
“We hebben 5 thema’s die wij belangrijk vinden bij
het schrijven van heldere brieven en e-mails:
begrijpelijke taal, kopjes, structuur (inleiding,

De schrijfcoaches van de gemeente Urk (deze foto is voor coronatijd gemaakt)
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boodschap, slot), korte zinnen en eigentijdse taal. Dat noemen we de Sch(r)ijf van Vijf.
Die thema’s hebben mijn collega Ellen de Vries en ik het afgelopen jaar steeds 6 weken in de
schijnwerpers gezet. Bijvoorbeeld met een interactieve quiz of door een feestelijk moment te
organiseren voor de schrijver van de beste brief van 2019.”
Het volgende op de planning: Klinkende Taal
“Alle schrijfcoaches en een aantal veelschrijvers uit de gemeente hebben de afgelopen tijd het
softwareprogramma Klinkende Taal gebruikt. Dat is een hele mooie tool! Het programma
onderstreept in Word of Outlook namelijk alle ingewikkelde woorden, zinnen en alinea’s uit een
tekst. En geeft suggesties om ze te verbeteren. Zo weet je dus heel snel waar de knelpunten in
een tekst zitten en wat je kunt doen om die aan te pakken. Ideaal om je eigen teksten te
verbeteren, maar ook om mensen te coachen. We gaan nu samen met LVE-adviseur Robbert
Burm kijken op welke manier we Klinkende Taal verder gaan inzetten in onze gemeente.”

De Sch(r)ijf van Vijf
van de gemeente Urk

En … het resultaat?
“Sinds wij duidelijkere brieven en e-mails versturen, komen er niet alleen minder telefoontjes
van inwoners met vragen binnen. We stralen als gemeente nu ook uit wie wij zijn, namelijk:
een klantgerichte gemeente waar de inwoner voorop staat!” ■

Wilt u uw brieven en e-mails ook verduidelijken?
Wij helpen u graag. Dat kan helemaal online. 100% op maat. U vindt meer informatie op onze website over
deze training. Natuurlijk kunt u ons ook altijd even bellen of mailen via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.
Meer weten over Klinkende Taal? Klik hier.

Hulpmiddel

TIPS VOOR HET COACHEN VAN SCHRIJVENDE COLLEGA’S ...
‘Ik wil niet overkomen als een docent.’
‘Wat als een collega niks met mijn advies doet?’
‘Ik wil niet dat mijn collega ineens denkt dat ik me beter voel.’
Het is niet altijd gemakkelijk om collega’s te coachen. Daarom 2 tips voor schrijfcoaches om collega’s te coachen in
helder schrijven!

TIP 1. GEEF MEER TOPS DAN TIPS

TIP 2. LEG UIT WAT HET EFFECT VAN UW TIP IS

In sommige teksten ziet u direct allemaal dingen die
misgaan. Hoe groot de verleiding ook is: overlaad uw
collega niet met tips! Want dan kijkt hij in de toekomst
wel uit om weer bij u aan te kloppen. Bovendien is het
voor uw collega niet haalbaar om alles op te volgen.
Wat kunt u beter doen? Kijk kritisch naar het stuk en
beoordeel welke gouden tip u kunt geven waarmee de
schrijver een stap in de juiste richting maakt.

Tips en tops zijn leuk. Maar wat schijfcoaches vaak
vergeten, is uitleggen waarom ze die tips en tops geven.
Oftewel: leg uit welk effect het heeft als de schrijver uw tip
toepast. Een voorbeeld:
‘Ik zie dat je heel volledig bent in de informatie die je geeft.
Maar is al deze informatie nodig? Schrijf alleen die infor
matie op die je lezer nodig heeft om jouw tekst te begrijpen.
Dan wordt je tekst niet alleen korter, maar ook een stuk
duidelijker. Zodat je lezer niet afhaakt tijdens het lezen.’
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VIA E-LEARNING WILT U UW MEDEWERKERS
BETER LEREN SCHRIJVEN. MAAR DIE ONLINE TRAINING
MOET DAN WÉL 100% MAATWERK ZIJN.
En dat kan! Wij ontwikkelen een e-learning helemaal op maat voor uw organisatie.
Onze trainers maken die e-learning op basis van de teksten van uw medewerkers.
Uw medewerkers leren beter schrijven achter hun eigen computer. Dat kan gewoon
vanuit huis!

8

Wij ontwikkelen zo’n online training met onze eigen software ME-Learning. ME-Learning
staat voor Maatwerk E-Learning. Van al onze schriftelijke communicatietrainingen
kunnen wij online trainingen maken.

“Een ontzettend leuke digitale training over brieven en e-mails. Je leert veel!
Het is interessant en divers. Er komen verschillende thema’s aan bod die
duidelijk worden uitgelegd. Ook ga je zelf aan de slag met verschillende
oefeningen. Heb je een oefening fout? Dan lees je de uitleg waarom iets fout
is. Op die manier legt de trainer de theorie rustig nog een keer uit. Je doet de
digitale training daarom in je eigen tempo.”
Anita Pols, gemeente Beverwijk

Beoordeeld met een

8

Misschien juist nu een uitkomst!
Voor die collega’s die thuiswerken. Die het minder druk hebben. Zodat zij in hun eigen tijd,
in hun eigen tempo thuis blijven leren.
Tijdens een ME-Learning:
■ krijgen uw collega’s direct feedback op de teksten die ze insturen;
■ leren wij uw collega’s op basis van die teksten nieuwe tips en
schrijftechnieken;
■ motiveren wij uw collega’s om het schrijven van heldere teksten
echt serieus te nemen.




“Superleuke en interessante ME-Learning Helder schrijven gehad. Ik heb er veel van geleerd
en zal het geleerde in praktijk gaan brengen. Ik merkte dat ik vanuit mijn opleiding geleerd heb
om ‘moeilijke’ woorden te gebruiken en dat hierdoor de boodschap niet altijd helder
overkomt bij de ontvanger. Kortom: zeer leerzaam!”
Silvia Candeias Caninhas, gemeente Zaanstad

8
Beoordeeld met een
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Het programma van een ME-Learning bestaat uit:
■ video’s waarin onze trainer de teksten van uw collega’s bespreekt;
■ tutorials waarin onze trainer laat zien hoe uw collega’s de teksten kunnen verbeteren;
■ online oefeningen waarmee uw collega’s oefenen om beter te schrijven;
■ opdrachten waarop uw collega’s van onze trainer individueel feedback krijgen;
■ een live training van onze trainer aan uw collega’s. Alle collega’s zitten op een andere
plek, maar toch bij elkaar.
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U kunt zelf kiezen hoe uitgebreid het
opleidingstraject wordt. We hebben
3 soorten programma’s: small, medium
en large. Wilt u precies weten hoe een
ME-Learning werkt? Bekijk dan onze
animatie.

PROGRAMMA MEDIUM

Hetzelfde resultaat met een online
training als met een klassikale training
Dat lukt ons dankzij 100% maatwerk.
En de kleinschaligheid: we maken de
online training voor een groep van
maximaal 12 deelnemers.
De ervaringen van onze klanten met onze
online trainingen zijn uitstekend.
De deelnemers leren net zo goed te
schrijven als bij onze ‘gewone’ klassikale
trainingen. ■

8

“Ik heb de schrijftraining gevolgd in de tijd waarin het coronavirus uitbrak.
Daardoor verviel de fysieke tweede lesdag. LVE organiseerde binnen no-time
een online sessie. Zo kregen we toch feedback op
ons huiswerk en konden we de lesstof afmaken.
Complimenten voor de creativiteit en inventiviteit!”
Wilma Vogels, gemeente Geldrop-Mierlo

WILT U ZELF EEN E-LEARNING
VOLGEN? DAT KAN. DIRECT.

Beoordeeld met een

8

Deze e-learnings kunt u kopen op onze site:
■ Brieven en e-mails
■ Chatten
■ Foutloos Nederlands
■ Gesprekken voeren
■ Lezersgericht schrijven
■ Offertes schrijven
■ Raads- en collegevoorstellen
■ Social media
■ Visueel communiceren

TIJDELIJK THUISWERKTARIEF: VAN € 95,- VOOR € 75,Neem eens een kijkje bij onze e-learnings.
In ongeveer 2,5 uur spijkert u uw kennis bij via video’s,
oefeningen en opdrachten. U koopt de e-learnings
gemakkelijk via onze website.
Als u wilt, kunt u direct beginnen! Gewoon thuis.
Op een moment dat u uitkomt. In een tempo dat u fijn
vindt. Saai zo’n e-learning? Niet die van Loo van Eck.
Dat beloven we u. ■

Wilt u meer weten over onze online trainingen? Voor uzelf of voor uw organisatie?
Neem gerust contact met ons op via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00. We zetten graag een demoversie
voor u klaar, zodat u meer gevoel krijgt bij onze digitale maatwerkoplossing. Op onze website vindt u
meer informatie.
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INTERVIEW

VAN KLASSIKAAL NAAR DIGITAAL ...
GEMEENTE LAARBEEK ORGANISEERDE EEN HERSCHRIJFDAG.
HÉLEMAAL ONLINE.
Een online herschrijfdag. Dat klinkt bijna onmogelijk. Want …
Hoe begeleidt een trainer deelnemers tijdens het schrijven als ze niet in dezelfde ruimte zijn?
Hoe kunnen deelnemers op afstand vragen stellen?
Hoe maakt een trainer zo’n online dag helemaal op maat voor de gemeente Laarbeek?

Linda Jacobs
beleidsadviseur
gemeente Laarbeek

Het antwoord op alle vragen is: met onze software ME-Learning (Maatwerk E-Learning).
We organiseerden al veel succesvolle ME-Learningtrajecten voor gemeenten en andere
organisaties. Linda Jacobs, beleidsadviseur bij de gemeente Laarbeek, nam deel aan de
online herschrijfdag en vertelt …
“Een online herschrijfdag is een heel mooi alternatief.”
“Wij vinden het belangrijk dat onze brieven en e-mails goed leesbaar zijn. Zodat inwoners
deze direct snappen en zich vriendelijk benaderd voelen. We hebben Loo van Eck
ingeschakeld om ons daarbij te helpen. Dat gaat via een heel stappenplan. Zo hebben we
samen bijvoorbeeld eerst een schrijfwijzer gemaakt en hebben jullie een deel van onze
standaardbrieven herschreven. De volgende stap was dat wij zelf in een dag een deel van
onze brieven zouden herschrijven onder begeleiding van jullie trainer Diede. Maar dat kon
door de coronacrisis helaas niet doorgaan. Althans … dat dachten we! Want Loo van Eckadviseur Esther kwam met een heel mooi alternatief: een online herschrijfdag.”
“Is zo’n online dag niet saai?”
“Van tevoren had ik geen duidelijk beeld van een online herschrijfdag. Hoe zou de dag
eruitzien? Moest ik de hele dag achter mijn computer zitten? Zou het een saai
standaardprogramma worden? Ik besloot het allemaal maar op me af te laten komen.”
“We kregen precies mee wat we mee moesten krijgen.”
“Een saai standaardprogramma bleek het zeker niet te zijn! Diede had de online
herschrijfdag namelijk helemaal op maat gemaakt. Zo had ze alle theorie, filmpjes en
oefeningen afgestemd op onze eigen teksten. We kregen precies mee wat we mee moesten
krijgen. Bovendien konden we alle leerstof direct toepassen op onze eigen brieven en
e-mails. Waardoor we tijdens het oefenen ook al onze eerste brief aan het herschrijven
waren. Heel efficiënt! Als we vragen hadden, konden we Diede bellen of mailen. Zij
reageerde daar dan meteen op. Nadat we klaar waren met het online programma gingen we
zelf verder met het herschrijven van de overige brieven en e-mails.”
“Iedereen kreeg persoonlijk feedback op zijn of haar herschreven brieven.”
“Aan het einde van de dag stuurden we onze herschreven brieven en e-mails naar Diede. Zij
gaf ons daar allemaal binnen een week individueel feedback op. Echt goede en uitgebreide
feedback moet ik zeggen! Iedereen heeft eigen valkuilen en leerpunten en die werden met
die individuele feedback goed zichtbaar.”
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“Ik heb niet minder geleerd dan tijdens een klassikale dag.”
“Ik vond dit een hele prettige vorm van leren. In de online leeromgeving kon ik de leerstof
namelijk op mijn eigen tempo doorlopen. Als ik iets niet goed had meegekregen, kon ik even
terugkijken. En als ik bepaalde leerstof snapte, kon ik er sneller doorheen gaan. Je bent in
zo’n online training dus flexibel in je dagindeling. Voor sommige mensen kan dat misschien
een valkuil zijn, omdat je ook andere dingen tussendoor kunt doen. Ik merkte dat ik dat zelf
af en toe ook wel deed. Maar ondanks dat heb ik het idee dat ik niks heb gemist! En dat ik
niet minder heb geleerd dan tijdens een klassikale dag.”
“Heel fijn dat ons schrijfproces nu gewoon door kan gaan.”
“Ik vond deze online herschrijfdag een goede oplossing! Als we de herschrijfdag uitgesteld
hadden, was ons schrijfproces misschien stil komen te liggen. Door de online variant
kunnen we weer verder met het herschrijven. Heel fijn! Want dat is iets wat we prima thuis
kunnen doen.” ■

Heeft u hulp nodig bij het herschrijven van teksten?
Wij begeleiden u graag. Helemaal online. Of onze tekstschrijvers nemen het schrijven van u over.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.

Hulpmiddel
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Klinkende Taal is een softwareprogramma dat u helpt om duidelijke teksten te schrijven.
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OP EEN LUCHTIGE MANIER UW PUNT DUIDELIJK MAKEN.
DAT DOET U MET EEN ANSICHTKAARTJE!
U KOMT ZE WELEENS TEGEN …
Teksten waarin inwoners geen antwoord krijgen op hun vragen.
Teksten waardoor inwoners onterecht denken: ‘wat heb ik fout gedaan?’.
Teksten waarna inwoners moeten googelen naar de betekenis van woorden.

Lodewijk van Noort
communicatieadviseur
gemeente Den Haag
Ambassadeur
Heldere Taal 2018-2019

Wilt u de schrijvers van dit soort ingewikkelde teksten op een luchtige manier laten
zien dat het ook duidelijker kan? Stuur ze eens een ansichtkaartje! Extra leuk om nu te
krijgen, nu veel van uw collega’s thuiswerken. Samen met Lodewijk van Noort,
communicatieadviseur bij de gemeente Den Haag en onze oud-Ambassadeur Heldere
Taal voor de Overheid, maakten we 6 ansichtkaarten. Om u en andere ambtenaren te
inspireren om duidelijk te communiceren.
Lodewijk van Noort: “Als je het mij vraagt ...”
“Ik heb veel overheidsorganisaties zien worstelen met taal. Gelukkig is de oplossing
vaak makkelijker dan het lijkt. Vooral als je de ontvanger zelf vraagt naar de beste
oplossing. De worstelingen die ik het meest tegenkwam, heb ik voorgelegd aan
inwoners. Hun reacties staan op 6 ansichtkaarten. Natuurlijk staat er ook een tip
voor heldere taal bij. Deel de kaarten uit of verstuur ze aan een collega en gebruik ze
om het gesprek over heldere taal te voeren!” ■

Wilt u de 6 gratis ansichtkaarten ontvangen?
Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar loo@lve.nl.
Zet in de onderwerpregel: gratis ansichtkaarten. Dan ligt er snel een setje bij u op de mat!
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KANTTEKENINGEN BIJ DUIDELIJKE TAAL

DUIDELIJKE TEKSTEN LEIDEN TOT
EENHEIDSWORST, SAAIHEID EN BOTHEID
(ALS U NIET OPPAST)

“WIJ WILLEN GRAAG HELDERE TEKSTEN VOOR ONZE KLANTEN.
KUNNEN JULLIE ONS HELPEN?”
Deze vraag krijgen wij iedere dag. En natuurlijk helpen wij organisaties graag bij het
verhelderen van hun teksten. Maar soms waarschuwen we ze ook. Want als ze doorslaan in
heldere taal, verliezen ze ook een stuk van hun identiteit. De kunst is om helder te zijn én
trouw te blijven aan wat u wilt uitstralen. In dit artikel plaatsen we enkele kanttekeningen
bij de hang naar duidelijkheid.
Servicegerichtheid sneuvelt om leestijd te besparen
Als u helder wilt schrijven, moet u zorgen dat u de lezer
niet te veel boodschappen tegelijk voorschotelt. Hier geldt
het credo: hoe minder, hoe beter. Want alle tekst die de
lezer extra moet lezen, is een reden om af te haken.
En als hij te vroeg afhaakt, mist hij essentiële informatie.

Beste mevrouw De Vries,
U heeft aangegeven dat uw wasmachine kapot is gegaan. Erg vervelend! U wilt graag
een nieuwe wasmachine kopen. Dat begrijp ik. Daarom heeft u bijzondere bijstand
aangevraagd. In deze brief geef ik u graag onze reactie. Ook informeer ik u over enkele
praktische zaken.
Wij helpen u graag
Daarom ontvangt u € 750 van ons als bijzondere bijstand. U krijgt dit bedrag op 1 januari
op uw rekening gestort. Van dit bedrag kunt u een wasmachine kopen. Wij hebben het
bedrag gebaseerd op de Koopindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.
U krijgt het bedrag als een lening
Dat betekent dus dat u het bedrag wel moet terugbetalen. Hierover hoeft u gelukkig geen
rente te betalen, omdat de kosten van een wasmachine algemeen noodzakelijke kosten van
bestaan zijn. Dit staat in de Algemene bijstandswet. Wilt u wel de bon naar ons opsturen?
Deze hebben we nodig om u de lening te kunnen geven. U kunt de bon sturen naar: @.

Dus adviseren wij onze klanten die op zoek zijn naar de
ultieme helderheid: vertel je klanten alleen wat ze
moeten weten en wat jij moet vertellen. Met de nadruk
op moeten. Laat dus alle nice to know-informatie weg.
Dat is alleen maar ballast.

U betaalt iedere maand een deel terug
Vanaf 1 maart lost u iedere maand € 35 af. Ik heb hierbij rekening gehouden met hoeveel
geld u iedere maand ontvangt. Het bedrag houden wij automatisch in op uw uitkering.
U hoeft dus niets te doen. U heeft hiervoor al een machtiging ondertekend. Stopt uw
uitkering? Dan moet u het bedrag wel gewoon afbetalen.
Wilt u bezwaar maken?
Dat kan. U kunt uw bezwaarschrift tot 18 februari indienen bij burgemeester en
wethouders van @.

Een goed advies. En helemaal waar. Maar … in die ballast
zit vaak een heleboel moois verscholen. Bijvoorbeeld de
servicegerichtheid van een organisatie. Het medeleven.
De menselijkheid. Goede adviezen. We geven een voorbeeld.

Ik ben blij dat ik u kan helpen bij het kopen van een nieuwe wasmachine. Heeft u nog
vragen over deze brief? Dan kunt u mij natuurlijk bellen. Mijn nummer is @.
Hartelijke groet,

Brief 1: een brief met veel service en vriendelijkheid

Brief 1 is een goede brief. Met veel service en
vriendelijkheid. De gemeente toont zich hier als
vriendelijke, meedenkende organisatie. Met een
betrokken medewerker. Maar … er staat wel erg veel
informatie in deze brief die niet noodzakelijk is.
Dat kan korter en dus duidelijker. Kijk maar naar brief 2.

Beste mevrouw De Vries,
U heeft een lening aangevraagd om een nieuwe wasmachine te kopen.
U krijgt een lening van € 750
Dit bedrag krijgt u op 1 januari op uw bankrekening.
U moet ons de bon van de wasmachine sturen
Dat is verplicht om de lening te krijgen. U moet deze bon sturen naar: @

Brief 2 is heel erg duidelijk. De lezer kan de brief in
10 seconden begrijpen. Maar ja, er is niet veel over van
de begrijpende, aardige ambtenaar die de brief heeft
gestuurd. Alle ‘overbodige informatie’ hebben we eruit
gehaald.

Vanaf 1 maart trekken we iedere maand € 35 af van uw uitkering
Hiermee lost u de lening af. Als u geen uitkering meer krijgt, moet u het bedrag zelf aan
ons overmaken.

DE VRAAG IS DAN OOK:
GAAT U VOOR OPTIMALE DUIDELIJKHEID
OF VOOR SERVICEGERICHTHEID?

Hartelijke groet,

U ontvangt de renteloze lening op grond van de Algemene bijstandswet (artikel 21)
Een wasmachine is volgens de Algemene bijstandwet nodig voor het bestaan.
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met deze beslissing
U moet dan voor 18 februari een brief schrijven aan burgemeester en wethouders van @.
Heeft u vragen? U kunt me bellen
Mijn nummer is @.

Brief 2: een optimaal duidelijke brief
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Helderheid leidt soms tot botheid
In de brief hierboven ontvouwt de volgende kanttekening bij de helderheid zich al:
botheid. Wij geven al jarenlang trainingen in helder schrijven. En wat wij elke keer
merken, is dat de scheidslijn tussen heel helder en simpelweg lomp erg dun is.
Een voorbeeld. In een brief van een verzekeraar lazen wij dit.
Met betrekking tot de aanvraag van de C-rubriek (daguitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid) geldt
het volgende: in verband met overgewicht geldt voor de premie van de C-rubriek een toeslag van 25 procent.

Dit fragment bevat niet alleen abstracte woorden, ook de inhoud is abstract. Lastig te
begrijpen voor veel lezers. Daarom is het beter om in het kader van de helderheid te zeggen
wat u nu eigenlijk bedoelt.
Wij bieden u een ongevallenverzekering aan voor € 345,- per jaar. U betaalt voor deze verzekering € 83,- meer
dan normaal. Dat komt omdat u 130 kilo weegt. U heeft hierdoor meer kans dat u arbeidsongeschikt wordt.

Alle cursisten die deze herschrijving zien, schrikken. Ze deinzen ervoor terug om dit zo op te
schrijven. Dat snappen we. Maar het is wel helder.
Mensen hebben de neiging om eufemismen te gebruiken. Daarmee verzachten ze de
boodschap. Dat heeft een communicatieve functie. Maar het is ook een vorm van versluiering.
En dat is vaak onduidelijk. Zo zal een arts niet snel tegen een zoon of dochter zeggen:
Wij gaan uw moeder uitdrogen en uithongeren.
Dat klinkt nogal cru. Waarschijnlijk zegt de arts:
Wij zetten het proces van versterving in bij uw moeder.
En om precies dezelfde reden laat een dierenarts een hond ‘inslapen’ in plaats van dat hij
hem ‘doodmaakt’. Wat in feite natuurlijk precies hetzelfde is. Deze versluiering is om
botheid te voorkomen. Vooral bij slecht nieuws is dit belangrijk. Maar … het staat de
helderheid vaak in de weg.

DUS NU IS DE VRAAG:
GAAT U VOOR OPTIMALE DUIDELIJKHEID OF VOOR MENSELIJKHEID?
Saaiheid is de norm
Nog een kanttekening bij duidelijkheid: saaiheid. De lezer die een tekst snel wil lezen, is
gebaat bij gelijkvormigheid. Op diverse fronten. In de eerste plaats in het gebruik van
woorden. Hieronder ziet u een tekst.
De deelnemer heeft recht op een ouderdomspensioen. Dit pensioen krijgt uw medewerker op de pensioen
gerechtigde leeftijd. De uitkering ontvangt hij rond de 21e in de maand nadat hij 65 wordt. Bij deze brief vindt
u een overzicht van het opgebouwde kapitaal per medewerker.
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We hebben enkele woorden onderstreept. Deze woorden verwijzen allemaal naar hetzelfde,
namelijk: het pensioen. Doordat de schrijver telkens andere woorden gebruikt, raakt de
lezer in de war. Het is dus beter om 1 term consequent te gebruiken. Zoals dit:
Uw medewerker heeft recht op een pensioen. Dit pensioen krijgt uw medewerker op de
pensioengerechtigde leeftijd. Het pensioen ontvangt hij rond de 21e in de maand nadat hij 65
wordt. Bij deze brief vindt u een overzicht van het opgebouwde pensioen per medewerker.

U ziet dat de tekst hierdoor gelijkvormiger wordt (we hebben ook deelnemer aangepast
naar medewerker). Dat is goed. Maar u kunt zich voorstellen dat als u dit consequent
toepast, een tekst ook saaier wordt. Zeker als u ook op andere fronten gelijkvormigheid
toepast. Bijvoorbeeld in de zinsopbouw.
Nu is elke zin grammaticaal anders opgebouwd. Dat kan duidelijker.
Uw medewerker heeft recht op een pensioen. Uw medewerker krijgt dit pensioen op de
pensioengerechtigde leeftijd. Hij ontvangt het pensioen rond de 21e in de maand nadat hij 65
wordt. U vindt een overzicht van het opgebouwde pensioen per medewerker bij deze brief.

We beginnen nu elke zin met het onderwerp en de persoonsvorm. Hierdoor wordt de tekst
duidelijker. Maar ook saaier. Zeker als u dit toepast in een langere tekst.
Nu is saaiheid niet erg, want het gaat om zakelijke teksten en die moeten vooral
functioneel zijn. Tenzij … u ook ‘tussen de regels door’ wilt communiceren. Daarmee
bedoelen we dat een organisatie zich misschien ook wil onderscheiden. Of haar
kernwaarden wil benadrukken in haar communicatie. En dat kan ten koste gaan van de
helderheid, want niemand heeft ‘saai’ als kernwaarde.
Een voorbeeld is Coolblue. Zij zijn bekend om hun spitsvondige teksten. Maar dat gaat
soms ten koste van de helderheid. Kijk maar naar deze tekst:
Veilige betaalomgeving
Coolblue houdt graag de hand op jouw knip. Want niemand mag een dief van jouw portemonnee zijn.

Een leuke tekst. Maar door de verhaspelde uitdrukking (‘hand op jouw knip’) is dit lastig te
lezen voor (met name) allochtone Nederlanders. Maar wat geeft het, het past namelijk wel
echt bij wat Coolblue wil zijn. De schrijver kiest hier voor imago boven optimale
duidelijkheid.

EN DUS IS HET GOED OM OPNIEUW EEN VRAAG TE STELLEN:
GAAT U VOOR OPTIMALE DUIDELIJKHEID OF VOOR IMAGO?
Tot slot. Begrijp ons goed. Wij zijn fan van duidelijkheid. En een
groot voorvechter ervan. Daar strijden wij al bijna 40 jaar voor.
Maar wij vinden ook dat communicatie meer is dan alleen
duidelijkheid. ■
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Communicatie is een
optelsom. Van duidelijkheid,
menselijkheid, vriendelijkheid
en herkenbaarheid.

INTERVIEW

“WIJ KUNNEN WEL ZEGGEN DAT
ONZE TEKSTEN DUIDELIJK ZIJN.
MAAR VINDEN INWONERS DAT OOK?”
GEMEENTE ENSCHEDE BETREKT INWONERS MET DIRECT DUIDELIJK
ENSCHEDE BIJ HAAR COMMUNICATIE #ZEGDATDAN!
Veel gemeenten maken hun teksten begrijpelijk voor lezers met taalniveau B1.
Omdat het moet. Omdat het grootste deel van de inwoners hun teksten dan begrijpt.
Omdat dat soort teksten ook voor hoogopgeleide mensen heel fijn lezen.
Logische redenen!
Maar … duidelijke communicatie gaat verder dan taalniveau B1.

Talissa Oude Bennink
projectleider Direct Duidelijk
gemeente Enschede

“Duidelijk communiceren begint altijd met je verplaatsen in de lezer.” Talissa Oude
Bennink, projectleider Direct Duidelijk Enschede bij de gemeente Enschede legt uit wat
ze hiermee bedoelt. En vertelt wat de gemeente onderneemt om zo duidelijk mogelijk
met inwoners te communiceren.
“Duidelijk schrijven is meer dan begrijpelijke woorden en eenvoudige zinnen gebruiken.”
“Wij verplaatsen ons tijdens het schrijven altijd in de lezer. Wat moet of wil de lezer weten?
Wat moeten wij hem echt vertellen? En wat vindt hij eventueel nog fijn om te weten?
De antwoorden op die vragen beantwoorden we in een volgorde die logisch is voor de lezer:
van belangrijk naar minder belangrijk. In duidelijke taal natuurlijk. Zo weet hij snel wat
hij moet weten en belasten we hem niet met informatie die niet belangrijk is voor hem.
De inhoud, hoeveelheid informatie en de volgorde waarin we die informatie geven, zijn dus
net zo belangrijk als de taal die we gebruiken.”
“Aan de inhoudelijke boodschap kunnen we soms niks doen, aan de toon wel.”
“Daarnaast vinden wij een persoonlijke benadering belangrijk. Soms hebben we een
boodschap voor een inwoner die niet zo leuk is. Aan de inhoud kunnen we dan niks
veranderen, maar aan de toon en de duidelijkheid waarmee we iemand aanspreken,
kunnen we wél wat doen. Om een voorbeeld te geven: wij houden niet van het woord
moeten. We waarschuwen een inwoner liever voor de gevolgen als hij geen actie
onderneemt. Of we benadrukken dat we samen met hem naar een oplossing kunnen
zoeken. We merken dat die manier van communiceren weerstand wegneemt. En we geven
inwoners zo een extra duwtje in de richting die we voor ogen hebben met een tekst.”
“Duidelijke communicatie zorgt voor vertrouwen.”
“Wij vinden het zo belangrijk om duidelijk te communiceren, omdat het zorgt voor minder
afstand tussen gemeenten en inwoners. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken.
Inwoners krijgen meer vertrouwen en durven gemakkelijker vragen te stellen. Dat zie je
nu bijvoorbeeld ook gebeuren in Scandinavische landen waar ze al langer bezig zijn met
heldere taal. Daarnaast blijkt dat mensen in de problemen kunnen komen als teksten te
ingewikkeld zijn. Ze openen hun post bijvoorbeeld niet meer en krijgen schulden. Iets wat
we natuurlijk niet willen. Iedereen moet onze teksten kunnen begrijpen.”
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“Duidelijk schrijven is een onderwerp waar je mee bezig moet blijven.”
“We zijn al een tijd bezig met duidelijke taal en Loo van Eck speelt hier een grote rol in.
Jullie zijn vanaf het begin al betrokken bij onze aanpak. Van jullie adviezen en het
ontwikkelen van onze schrijfwijzer tot aan de geweldige schrijftrainingen die jullie geven.
Duidelijk schrijven is een onderwerp waar je mee bezig moet blijven. Daarom herhalen we
de schrijftrainingen ieder jaar. En daar reageren medewerkers positief op. De trainingen
spreken enorm aan! Vooral omdat ze met hun eigen teksten werken en direct het effect
van duidelijk schrijven op hun eigen werk zien.”
“Wij willen eenheid uitstralen in onze teksten.”
“Ons doel is om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op dezelfde duidelijke manier
schrijven. We zijn een grote gemeente met veel verschillende afdelingen, maar inwoners
hoeven dat niet merken. Voor hen zijn we natuurlijk 1 organisatie. En dat willen we ook
uitstralen in onze teksten. Als inwoners een tekst van ons ontvangen, moeten ze direct
zien: dát is een tekst van de gemeente Enschede. Ongeacht welke schrijver de tekst
geschreven heeft.”
“Vanaf dit jaar gaan we dat ook meten bij inwoners.”
“Wij kunnen wel zeggen dat onze teksten duidelijk zijn, maar vinden inwoners dat ook?
Daar komen we maar op 1 manier achter: door het aan ze te vragen! Daarom hebben we
met Direct Duidelijk Enschede de hashtag #zegdatdan! bedacht. Daarmee kunnen
inwoners ons wijzen op onduidelijke teksten. Daarnaast starten we met een lezerspanel
waarvoor inwoners uit de gemeente Enschede zich kunnen aanmelden. Zij gaan onze
teksten het hele jaar door beoordelen. Met hun tips en adviezen bekijken en herschrijven
wij vanuit Direct Duidelijk Enschede onze teksten. Want: hoe kunnen we ons nou beter in
onze lezers verplaatsen dan door ze bij onze communicatie te betrekken?” ■

Hulpmiddel

GRATIS WHITEPAPER
PROFESSIONEEL E-MAILEN
E-mails: u schreef er waarschijnlijk al tientallen per dag. Maar nu mailt u misschien wel meer dan ooit!
Een mailtje tikken en versturen, heeft u zo gedaan. Realiseer u alleen wel dat die snelheid ook een valkuil is.
Hoe minder tijd u steekt in het schrijven van een e-mail, hoe meer tijd de lezer moet uittrekken om te lezen.
En of uw boodschap dan goed overkomt … Onze directeur Martijn Jacobs geeft tips om beter te e-mailen in
een interview met het AD.
Daarnaast vindt u in onze gratis whitepaper Professioneel e-mailen nog veel meer tips en voorbeelden.
U downloadt de gratis whitepaper gemakkelijk via onze website.
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SOMS IS BEELD DUIDELIJKER
DAN TEKST ...
... omdat u abstracte informatie met beelden concreet kunt maken.
... omdat u feiten, cijfers en trends met beelden visueel aantrekkelijk kunt maken.
... omdat u dingen met beeld kunt laten zien die u niet in woorden kunt uitleggen.
Maar het kan knap lastig zijn om beeld te bedenken bij ingewikkelde boodschappen.
Probeer bijvoorbeeld maar eens beeld te bedenken bij deze tekst:
‘Het beleidsvoornemen is om de capaciteit van de landelijke politie op te schalen,
waardoor de zichtbaarheid van de politie significant groter wordt.’
Dat lukt bijna niet hè? Want hoe beeldt u ‘beleidsvoornemen’ of ‘zichtbaarheid’ uit? Die
woorden zijn veel te abstract. Een belangrijke voorwaarde voor visueel communiceren is
dan ook:

MAAK UW VERHAAL CONCREET!
Vervang abstracte woorden door concrete woorden waar mensen zich een beeld bij kunnen
vormen. Het tekstje wordt dan bijvoorbeeld:
‘We willen meer politieagenten aannemen. Dat betekent dat er meer politieagenten de
straat op gaan.’
Of zelfs dit:
‘We zorgen voor meer politieagenten op straat.’
De concrete woorden ‘meer’, ‘straat’ en ‘politieagenten’ kunt u namelijk heel goed
uitbeelden. Kijk maar:

MEER BLAUW
OP STRAAT
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COVID-19

< 30

Persconferentie 6-5

1,5 m

Maatregelen tot 1 juli

Wat heeft de
overheid besloten?

Vanaf 11 mei mogen
contactberoepen weer aan
de slag

Vanaf 11 mei mag
iedereen weer
buiten sporten

Vanaf 1 juni gaan de
horeca, musea en bioscopen
weer open

+
1,5 m
1,5 m

Vanaf 1 juni gaat het OV weer de
normale dienstregeling rijden

Vanaf 1 juni gaat het
voortgezet onderwijs
weer open

En we blijven 1,5 meter afstand
houden, vaak handen wassen
en zoveel mogelijk thuis (werken)

Nog een voorbeeld van visueel communiceren

Meer tips over hoe u beeld effectief inzet?
Volg onze e-learning Visueel communiceren. Door meer dan 50 instructievideo’s en veel opdrachten
leert u alle kneepjes van het vak. Deze e-learning duurt ongeveer 3,5 uur.
Besteedt u het maken van beelden liever uit?
Onze professionele studio gaat graag voor u aan de slag om video’s, animaties of infographics te maken.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.

Hulpmiddel

GRATIS BOEKJE: ‘IN 9 STAPPEN
VAN TEKST NAAR BEELD’
Wilt u vaker beeld gebruiken in uw communicatie, maar weet u niet precies
hoe u dat aanpakt? Bekijk ons gratis 10-minutenboekje ‘In 9 stappen
van tekst naar beeld’.
In dat boekje leest u:
meer over de voordelen van visuele communicatie;
■ hoe u in verschillende ‘lagen’ visueel kunt communiceren;
■ een concreet stappenplan om zelf visuals te maken.
■

Wilt u het gratis boekje in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een e-mail naar loo@lve.nl.
Zet in de onderwerpregel: boekje visueel communiceren.
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INTERVIEW

‘ZEG, HEEFT U SOMS IETS TE
VERBERGEN? U SCHRIJFT ZO WOLLIG.’
EEN INTERVIEW MET HENK BUESINK: DE ‘BEST SCHRIJVENDE
AMBTENAAR VAN 2019’
Onboarding.
Ambtelijk aanjager.
Eigenaarschap delen.
Van buiten naar binnen.
Binnenplanse wijziging.
Outreachend werken.

Henk Buesink
financieel specialist
gemeente Etten-Leur
Best schrijvende ambtenaar 2019

Achter het bureau van Henk Buesink, financieel specialist bij de gemeente Etten-Leur,
hangt een lijst met dit soort woorden. Het zijn woorden die hij is tegengekomen in de
teksten van zijn gemeente. En woorden waar hij zich vréselijk aan kan ergeren.
“Schrijvers moeten gewoon zeggen wat ze bedoelen. En niet onnodig moeilijke woorden
gebruiken”, vindt Henk. Regelmatig zit hij zijn collega’s dan ook achter hun broek aan
om hun teksten te verhelderen. Door die liefde voor heldere taal is Henk de eerste
ambtenaar die de Direct Duidelijk-prijs ‘Best schrijvende ambtenaar’ heeft gewonnen.
Wij gingen met de trotse ambtenaar in gesprek!
Collega’s nomineerden jou voor deze prijs. Waarom, denk je?
“Ik denk omdat collega’s mij regelmatig als ‘luis in de pels’ meemaken. Ik verzamel alle stukken
voor de kadernota, jaarrekening en begroting. Het komt regelmatig voor dat ik deze teksten niet
begrijp of dat ik denk dat een lezer ze niet begrijpt. Ik trek dan direct aan de bel bij de schrijver
met vragen als: wat bedoel je hier precies mee en wat wil je nu eigenlijk zeggen? Op basis van
die informatie herschrijf ik een stuk. Met goedkeuring van de schrijver natuurlijk.”
Welke uitdagingen kom je tegen bij het (her)schrijven van ingewikkelde teksten?
“Bij het schrijven van de begroting kwamen we bijvoorbeeld een uitdaging tegen. Daar moest
nog een juridische tekst bij. Toen ik die tekst aangeleverd kreeg, heb ik tegen de schrijver
moeten zeggen ‘Sorry, maar dit gaat ‘m niet worden.’ Ik snapte de juridische grondslag. Maar
de tekst was zo ingewikkeld geschreven dat deze de heldere begroting, waar ik zoveel tijd en
liefde in had gestoken, helemaal onderuit zou halen. In overleg hebben we de juridische tekst
toen een stuk begrijpelijker gemaakt terwijl de inhoud overeind bleef.”

“Het lijkt alsof we als gemeente iets te verbergen hebben als we onze boodschap
verpakken in onbegrijpelijke taal. Terwijl ik weet dat dat niet zo is.”
Wat is jouw visie op heldere taal binnen de overheid?
“Ik vind dat inwoners in 1 keer moeten weten waar een tekst over gaat. Ik zie vaak teksten
waarin schrijvers om de boodschap heen draaien. Of waarin ze onnodig moeilijke woorden
gebruiken voor iets wat ze veel gemakkelijker kunnen zeggen. Daar krijg ik echt de kriebels van.
Ik denk dan: schrijf het gewoon begrijpelijk op, zodat een lezer direct snapt wat je van hem wilt.
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Dat scheelt de lezer tijd. Maar de schrijver ook, want hij hoeft minder vragen te beantwoorden
over zijn tekst. Bovendien lijkt het alsof we als gemeente iets te verbergen hebben als we onze
boodschap verpakken in onbegrijpelijke taal. Terwijl ik weet dat dat niet zo is.”
Als financieel adviseur ben je een man van de cijfers. Waar komt je liefde voor heldere
taal vandaan?
“Dat is wel grappig. 1 van de prijzen die ik heb gewonnen, is een jaarabonnement op het
tijdschrift Onze Taal. En dat is precies het tijdschrift waar mijn vader altijd op geabonneerd
was. Hij was er enorme fan van! Ik denk dat ik daar onbewust toch iets van meegekregen
heb. Daarnaast was ik in mijn vorige werk in de verzekeringsbranche ook al veel met taal
bezig. Bij het lezen van sommige teksten daar, had ik ook echt een missie te verrichten!”
Dit is de tweede keer dat de gemeente Etten-Leur in de prijzen valt. Wat zit er bij jullie in
het water?
“Haha, klopt. Een aantal jaar geleden heeft Annemiek Voesenek de verkiezing Ambassadeur
Heldere Taal gewonnen die Loo van Eck toen georganiseerd heeft. Zij heeft er in die tijd veel
aan gedaan om heldere taal op de kaart van onze gemeente te zetten en te houden. Onder
andere door schrijfcoaches op iedere afdeling aan te stellen. Zij helpen collega’s bij het
verhelderen van hun teksten. De hele organisatie is dus wel bezig met heldere taal. Maar …
er gaan natuurlijk ook weleens teksten de deur uit waarvan ik denk: oei, oei, oei. De woorden
daaruit belanden dan weer op de lijst achter mijn bureau J.”
Je bent nu de ‘Best schrijvende ambtenaar van Nederland’. Wat ga je doen met je titel?
“Ik ga gewoon door met het werk dat ik nu doe. Dus ik blijf collega’s ‘achtervolgen’ en helpen
om heldere teksten te schrijven. Daarnaast lijkt het me leuk om af en toe bij organisaties te
spreken, zodat ik zoveel mogelijk mensen enthousiast kan maken over heldere taal.” ■

Hulpmiddel

GRATIS (DIGITAAL) BOEKJE: ‘HOE ZET EN HOUD JE
HELDERE TAAL OP DE KAART IN JOUW ORGANISATIE?’
In 2015 won Annemiek Voesenek, wijkmanager bij de gemeente EttenLeur, onze verkiezing Ambassadeur Heldere Taal voor de Overheid.
Samen met haar maakten we een inspirerend boekje. In dat boekje
volgen we een aantal schrijfcoaches uit de gemeente Etten-Leur in hun
missie om heldere taal op de kaart van hun
gemeente te krijgen én te houden.
Wilt u het gratis boekje in uw mailbox
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
loo@lve.nl. Zet in de onderwerpregel:
boekje Annemiek Voesenek.
Annemiek Voesenek
wijkmanager gemeente Etten-Leur
Ambassadeur Heldere Taal 2015-2016
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HET MOET DUIDELIJKER VOOR DE
INWONER WORDEN. STRAKS. MET
DE OMGEVINGSWET. MAAR, POEH,
WAT IS ER NOG EEN HOOP TE DOEN!
Hoeveel communicatietaken heeft uw gemeente al afgevinkt?
❏ De omgevingsvisie en –plannen helder en inspirerend op papier zetten.
❏ Alle regels begrijpelijk formuleren voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
❏ Brieven en websites verhelderen voor inwoners en bedrijven.
❏ Filmpjes en infographics maken voor lastig te bereiken doelgroepen.
❏ Omgevingssensitiviteit van ambtenaren versterken.
❏ Ambtenaren voorbereiden op hun rol als meedenkend adviseur.
Moet u nog veel vinkjes zetten?
Wij nemen u graag werk uit handen! Door teksten voor u te (her)schrijven. Filmpjes en
infographics te maken. De adviesvaardigheden en omgevingssensitiviteit van uw collega’s
te trainen met onze online trainingen of het online spel De Dilemma’s van Diepenburg.
En hen voor te bereiden op hun nieuwe rol.
Wij kennen uw praktijk door en door
In de afgelopen 40 jaar hebben wij al meer dan 200 gemeenten geholpen bij het verbeteren
van hun communicatie. Met succes! U bent dus in goede handen. ■

Wilt u hier eens een vrijblijvend gesprek over voeren?
Neem gerust contact met ons op via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.

Hulpmiddel

DE WEBSITE: ISHETB1.NL
U wilt uw teksten begrijpelijk maken voor lezers met taalniveau B1. Maar u vindt het
soms lastig om te bepalen of een woord past binnen taalniveau B1. Onze website
ishetb1.nl helpt u hierbij. U vult woorden waarover u twijfelt in op de website. En u ziet
direct of het woord wel of niet past binnen taalniveau B1. Is het woord niet B1? Dan
krijgt u een aantal begrijpelijke synoniemen.
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ENIG IDEE HOE DUIDELIJK U SCHRIJFT?
CONTROLEER HET MET DEZE CHECKLIST
Dan weet u:
■ of de inhoud van uw teksten is afgestemd op uw lezer(s);
■ of de structuur van uw teksten goed te volgen is voor uw lezer(s);
■ of de stijl waarin u schrijft prettig en snel te lezen is.
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(Lang) niet alles van de checklist aangevinkt?
Dan begrijpen uw lezers uw teksten waarschijnlijk niet altijd. Jammer! Maar: maak u geen
zorgen. Eenvoudig schrijven is eenvoudig te leren.
Doe 1 van onze e-learnings
In ongeveer 2 uur frist u uw kennis helemaal op. Gewoon thuis. Op een plek en tijd die uitkomt.
Organiseer een (online) training voor meerdere collega’s over 1 tekstsoort
Brieven, e-mails, rapporten, webteksten. Welke tekstsoort dan ook: we organiseren graag
een training. Bij u op kantoor als het (weer) kan. Of online. Volledig gebaseerd op de teksten
van u en uw collega’s.
Besteed het schrijven van teksten uit
Van het herschrijven van standaardbrieven tot aan het verduidelijken van ingewikkelde
juridische teksten … Onze tekstschrijvers gaan graag voor u aan de slag! ■

Hulpmiddel

GRATIS QUICKSCAN
Twijfelt u na het lezen van deze checklist nog of u duidelijk schrijft? Stuur gerust een aantal teksten naar ons
op via loo@lve.nl. Wij geven u graag vrijblijvend een aantal tips om uw teksten verder te verbeteren op inhoud,
structuur of schrijfstijl. Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met de teksten om.

HEEFT U GEEN BEHOEFTE AAN EEN ONLINE
TRAINING, MAAR WILT U UW MEDEWERKERS
WEL ONLINE BETER LEREN COMMUNICEREN?
U kunt bij ons ook terecht voor leerzame online games
Zoals De Dilemma’s van Diepenburg waarin ambtenaren op een uitdagende en effectieve manier
leren bestuurlijk sensitiever te worden. Of het spel Comm&Taal waarmee u duidelijke taal op een
leuke manier wekenlang onder de aandacht van uw collega’s houdt met verschillende mini-games.
Leren u en uw collega’s liever tijdens het werken?
Installeer dan onze software Klinkende Taal in Outlook of Word. Zodat u en uw collega’s
tijdens het schrijven iedere tekst gemakkelijk kunnen controleren op ingewikkelde
woorden, zinnen en alinea’s. En zelf kunnen aanpassen naar duidelijke taal. Of spiek af en
toe in een online schrijfwijzer. Vol tips en voorbeelden. Op maat voor uw organisatie.
Altijd praktische communicatietips bij de hand?
Installeer dan onze LVE-app. Vol leuke taaltips en –weetjes. En alle taalregels praktisch op
een rijtje.
Bekijk onze showreel voor een volledig overzicht van al onze online leermiddelen.
Of neem een kijkje op onze website.
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UW PERSOONLIJK ONTWIKKELBUDGET
SLIM BESTEDEN?
DOE MEE AAN DE TRAINING DUIDELIJK SCHRIJVEN IN 1 DAG.

Van € 4
95,voor

€ 295,-

Normaal gesproken volgt u bij ons trainingen over een bepaalde tekstsoort. Maar …
dit jaar doen we het anders! In de training Duidelijk schrijven in 1 dag krijgt u dé
schrijftechnieken waarmee u iedere informatieve tekst verduidelijkt. Van uw brieven,
e-mails of webteksten voor inwoners. Tot aan uw informatieve rapporteren voor collega’s.
In weinig tijd krijgt u dus kennis waar u iedere dag profijt van heeft.
In de training Duidelijk schrijven in 1 dag leert u …
… hoe u de inhoud van uw teksten afstemt op uw lezers
■ Hoe u een doel- en doelgroepgerichte tekst schrijft door een plan te maken voordat
u gaat schrijven.
■ Hoe u bepaalt welke informatie relevant is voor uw lezers.


… hoe u een duidelijke structuur aanbrengt in uw teksten
■ Hoe u ervoor zorgt dat uw lezers direct zien wat uw belangrijkste boodschappen zijn.
■ Hoe u uw boodschappen in de meest logische volgorde voor uw lezers zet.
■ Hoe u gebruikmaakt van koppen: wanneer gebruikt u welke kop?
■ Hoe u uw alinea’s duidelijk toelicht of onderbouwt.
… hoe u een duidelijke schrijfstijl gebruikt
■ Hoe u korte, actieve zinnen schrijft zonder dat dat ten koste gaat van de inhoud.
■ Hoe u ingewikkelde onderwerpen in begrijpelijke woorden opschrijft.
■ Hoe u uw teksten kort maar toch volledig houdt.
Na afloop van deze training …
… weet u wat de basisprincipes zijn van een begrijpelijke en snel te lezen tekst.
… houdt u tijd over, doordat u de juiste schrijftechniek toepast in uw teksten.
… schrijft u duidelijkere teksten die uw lezers snel begrijpen.
Hier vindt u de data waarop we deze training op ons kantoor in Ede organiseren.
U kunt deze training ook volledig online voor uw organisatie organiseren
Onze trainers maken graag een online training voor uw organisatie. 100% op maat. Op basis
van de teksten van uw medewerkers. Hier vindt u meer informatie over onze online trainingen. ■

Volgt u liever een korte e-learning?
Dan is onze e-learning Lezersgericht schrijven een mooi alternatief. Op een plek en tijd die u uitkomt, leert u hoe
u teksten schrijft die staan als een huis. U bouwt ze trouwens ook als een huis: eerst gaat u aan de slag met het
fundament (de structuur), dan bouwt u de muren (alinea’s) en tot slot regelt u de aankleding (schrijfstijl). U koopt
deze e-learning gemakkelijk via onze website.
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HEEFT U GOEDE TEKSTEN NODIG? MAAR HEEFT
U NIET GENOEG EXPERTISE OM ZE TE SCHRIJVEN?
Schakel 1 van onze tekstschrijvers in …
Dat kan als u nog niets op papier heeft. Onze tekstschrijvers verzamelen dan alle input voor u.
Bijvoorbeeld met interviews en andere research. Maar dat kan ook wanneer u wel al inhoud
heeft. Zij kunnen uw teksten dan bijvoorbeeld in een nieuwe schrijfstijl gieten. Of alleen een
eindredactieslag doen waarin ze letten op spelling, grammatica en kromme zinnen.
… voor welke tekstsoort dan ook
Polisvoorwaarden die begrijpelijk én waterdicht zijn? Webteksten die leuk zijn om te lezen
en die goed gevonden worden in Google? Standaardbrieven die helder zijn en die uitstralen
wat uw organisatie wil uitstralen? Onze tekstschrijvers beheersen alle tekstsoorten!

Denk bijvoorbeeld aan:
■ commerciële teksten
■ columns en blogs
■ juridische teksten
■ rapporten		
■ offertes		
■ handleidingen of instructies
■ webteksten
■ vacatureteksten
■ verhalen

■
■
■
■
■
■
■
■

filmscripts
whitepapers
nieuwsbrieven
teksten voor social media
speeches
brieven en e-mails
chatscripts
webteksten

Meer informatie over onze tekstproducten?
Neem een kijkje op onze website. Of neem contact met ons op via
(0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.

KWALITEIT STAAT BIJ ONS VOOROP
Organiseert u bij ons een (online) training, e-learning of laat u een tekst herschrijven of een animatie maken?
Dan weet u zeker dat u kwaliteit krijgt. Wij hebben namelijk het NRTO-keurmerk ontvangen! Dat houdt in dat wij door de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding zijn erkend voor de kwaliteit en professionaliteit van onze diensten.

Loo van Eck
Pascalstraat 28
6716 AZ Ede

COMMUNICATIE, ADVIES EN TRAINING

Telefoon: (0318) 69 69 00
E-mail: loo@lve.nl

Website: www.lve.nl

Uw privacy hebben wij goed geregeld. Benieuwd naar onze privacyregels? Klik hier.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een e-mail naar: loo@lve.nl. Of bel: (0318) 69 69 00.

