
Voor veel mensen zijn teksten met ingewikkelde 
woorden, lange zinnen of complexe alinea’s moeilijk te 
begrijpen. Daarom stoppen ze met lezen. Ook al is de 
informatie in de tekst wel belangrijk voor ze. Ook veel 
hoogopgeleide en ervaren lezers haken vaak af op 
moeilijke teksten. Niet omdat ze de tekst te moeilijk 
vinden, maar omdat het ze te veel tijd kost om deze te 
lezen. En ze die tijd liever aan iets anders besteden. 

Het gevolg van beide situaties: de lezer leest niet wat u 
heeft geschreven. U bereikt uw doel niet. 
De oplossing: schrijf in taalniveau B1
Dit taalniveau is voor alle Nederlanders namelijk prettig 
om te lezen en goed te begrijpen. 

Klinkende Taal helpt u om teksten in taalniveau B1 te 
schrijven 
Klinkende Taal is een softwareprogramma dat het 
taalniveau van uw tekst meet. Het meetinstrument 

Loo van Eck | Klinkende Taal … 
… zorgt ervoor dat uw lezers u begrijpen!
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beoordeelt of uw tekst begrijpelijk genoeg is. Met  
1 druk op de knop ziet u: 
•  welk taalniveau uw tekst heeft;
•  welke woorden, zinnen of alinea’s te moeilijk zijn;
•   waarom die woorden, zinnen en alinea’s te moeilijk zijn. 

Tijdens het werk blijven u en uw schrijvende collega’s 
iedere uitgaande tekst controleren op begrijpelijkheid. 
Totdat de teksten taalniveau B1 scoren. Zo verbeteren 
niet alleen de teksten van uw organisatie, maar ook de 
schrijfvaardigheden van u en uw collega’s. 

Klinkende Taal is eenvoudig te installeren op  
iedere computer
U kunt Klinkende Taal in Word en Outlook installeren. 
Daarnaast kunt u het meetinstrument ook online gebruiken. 
U kopieert dan een willekeurige tekst in de webversie van het 
programma. Iedere schrijver binnen uw organisatie heeft het 
hulpmiddel continu binnen handbereik. 
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“Op onze werkvloer waren regelmatig discussies over het 
taalniveau van teksten voor klanten. Alle teksten in 
taalniveau B1 is ons doel. Dan weten we bijna zeker dat 
onze klant ons begrijpt. Maar iedere collega had een 
eigen mening over wanneer een tekst dat stempel 
verdiende. Het meetinstrument Klinkende Taal heeft een 
einde gemaakt aan die discussies!”, vertelt Jean-Paul de 
Goede, teammanager Marketingcommunicatie bij 
Scildon (voorheen Legal & General). 

Op iedere tekstsoort een begrijpelijkheidscheck
“Al onze 170 medewerkers gebruiken Klinkende Taal 
tijdens het schrijven van brieven, e-mails en webteksten. 
Het meetinstrument is geïntegreerd in Word en Outlook. 
Daarnaast beschikken we over een webtool. Het is dus 
altijd dichtbij. En met 1 druk op de knop kunnen we een 
tekst controleren voordat deze naar de klant gaat. Ook 
willen we onze voorwaarden verduidelijken. Dat is nog 
best een uitdaging, omdat je met veel juridische regels 
te maken hebt. Maar ook daarvoor komen we een heel 
eind met Klinkende Taal.”

“Onze teksten sluiten beter aan op de taal 
van de klant dankzij Klinkende Taal.”

Een woordenlijst op maat voor Scildon 
“Klinkende Taal bevat een grote woordenlijst. Daarin kun 
je zien of een woord past binnen taalniveau B1. Deze 
woordenlijst kunnen wij zelf beheren en aanpassen. Zo 
kunnen we woorden toevoegen die Klinkende Taal niet 
kent. Of woorden accepteren als taalniveau B1, zodat deze 
woorden niet steeds als ‘fout’ gemarkeerd worden. Terwijl 
wij die goedkeuren. Zoals de woorden die veel voorkomen 
binnen onze organisatie. En die zich niet laten vertalen 
naar een andere variant. Bijvoorbeeld de afdeling 

Van ingewikkelde vaktaal worden klanten niet blij. Maar vervang al die termen maar eens door 
alledaagse woorden. ‘Waardeoverdracht’, ‘dienstverband’, ‘financiële middelen’ … knap lastig! 
Soms is er geen begrijpelijk alternatief en vraagt het woord om een duidelijke uitleg. Vaak is die 
er wel, maar beseft de schrijver dat niet. En in sommige gevallen kan een vakterm prima. Maar 
ja: dat zijn behoorlijk subjectieve beslissingen. 

Verzekeraar Scildon: geen gebakkelei meer over de begrijpelijkheid van teksten

“De objectiviteit van Klinkende Taal 
werkt verhelderend!”

‘Servicedesk’. Dit woord kent Klinkende Taal niet, dus dat 
wordt steeds onderstreept. Zo’n woord keuren we dan 
wel goed in de woordenlijst. Het meetinstrument is 
inmiddels helemaal toegespitst op het vocabulaire van 
Scildon.”

“Je moet niet bedenken wat jij wilt schrijven, 
maar wat je tegen je lezer wilt zeggen.”

Een check is confronterend, maar leerzaam
“De resultaten van een Klinkende Taalcheck zijn niet 
altijd leuk om te zien. Je hebt hard geschreven aan een 
duidelijke tekst, maar dan blijkt dat je er nog wel even 
aan moet sleutelen voordat je ‘m online kunt zetten of 
kunt versturen. Dat merkte ik vooral toen ik zelf een tekst 
schreef over Klinkende Taal voor ons intranet. Deze tekst 
wilde ik natuurlijk helemaal op taalniveau B1 hebben. Ik 
dacht: best een goed verhaal. Voor de zekerheid deed ik 
een Klinkende Taalcheck. Nou, ik heb de tekst 4 keer 
opnieuw moeten schrijven voor ‘ie B1 was! En toen stond 
er eigenlijk pas wat ik wilde zeggen. Niet wat ik wilde 
schrijven. En zo moet het ook zijn. Wat een eyeopener! 
Uiteraard hebben mijn teksten inmiddels geen 4 
herschrijvingen meer nodig.”

We houden de handen aan de knoppen
“Iedereen is erg enthousiast! Medewerkers spreken 
elkaar aan op hun taalgebruik in teksten. Zo houden 
we elkaar scherp. Zie ik een tekst voorbijkomen die niet 
in taalniveau B1 is? Dan spreek ik de schrijver daarop 
aan. Op die manier houden we het meetinstrument 
‘levend’ binnen de organisatie. Medewerkers hebben nu 
letterlijk zelf hun handen aan de knoppen. Iedereen is 
dus zelf verantwoordelijk voor de begrijpelijkheid van 
zijn of haar tekst.” 

Wilt u Klinkende Taal alleen voor uzelf? 
Dat kan nu ook! 

U koopt daarvoor een licentie voor de 
webversie via klinkendetaal.nl. 
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teammanager 
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Klinkende Taal is vernieuwd! Het ziet er anders uit, werkt sneller en is nog handiger in 
het gebruik. Zo zijn de kleuren voor de aanstreping van verbetertips duidelijker en is het 
design gemoderniseerd. Benieuwd wat de nieuwe versie u nog meer te bieden heeft? 

Klinkende Taal is er nu ook voor Outlook! 
Daarmee komen we tegemoet aan de wens van klanten 
die (naast hun teksten in Word) ook direct hun uitgaande 
e-mails willen verbeteren. De Outlookversie stond al 
lang op onze wensenlijst en blijkbaar ook op die van 
veel organisaties, want de vraag is enorm.

De plugins van Klinkende Taal zijn nog makkelijker te 
installeren
Uw eigen ICT-afdeling kan dit probleemloos zelf doen. 
Dankzij de handige handleidingen en het duidelijkere 
stappenplan is de installatie eenvoudig zelf uit te voeren. 
De installers zijn ook te downloaden via onze nieuwe 
website. 

Is uw ICT-architectuur erg complex? Of loopt u binnen uw 
eigen automatiseringslandschap toch tegen uitdagingen 
aan? Dan helpen we u natuurlijk graag om toch een 
snelle installatie te realiseren. 

Klinkende Taal is sneller geworden
Een lange tekst analyseren vraagt om een flinke 
rekencapaciteit van het programma. En rekenen kost 
tijd. Tijd die u tijdens het schrijven van uw tekst niet 
heeft: u wilt direct weten of uw tekst goed is. Daarom 
hebben we de performance van Klinkende Taal sterk 
verbeterd. Het programma rekent sneller, waardoor u 
de analyse van uw tekst nog sneller heeft.

Loo van Eck | Klinkende Taal 2.0: 
voor Word, web én Outlook!

Klinkende Taal heeft een nieuwe website 
We zijn trots op de nieuwe website voor Klinkende Taal. 
Een website die recht doet aan het product: eigentijds, 
overzichtelijk en fris! Op de nieuwe website kunt u uw 
tekst snel even checken op taalniveau, kunt u direct 
weblicenties kopen en kunt u als klant extra informatie 
vinden over installatie en gebruik. Neem gerust een 
kijkje op klinkendetaal.nl.

5? 20? 100? Bepaal zelf hoeveel licenties u voor de 
plugin nodig heeft
Eerder was het alleen mogelijk om de plugin voor Word 
voor de hele organisatie ineens aan te schaffen. Dat 
hebben we veranderd. Wilt u Klinkende Taal alleen voor 
het communicatieteam? Of wilt u beginnen met een 
groep schrijfcoaches? U kiest zelf hoeveel medewerkers 
Klinkende Taal binnen uw organisatie gaan gebruiken. 

Klinkende Taal alleen voor uzelf? Dat kan nu ook!
Eerder kon u Klinkende Taal alleen voor uw organisatie 
kopen. Maar u kunt nu ook een individuele licentie voor 
de webversie krijgen. Een licentie kunt u direct kopen 
via de website klinkendetaal.nl. Deze is per maand 
opzegbaar.

Wij hebben het ManagementDashboard en de 
statistieken verbeterd
Als organisatie is het natuurlijk interessant als u ook 
daadwerkelijk kunt meten of de schrijfvaardigheid van 
uw medewerkers verbetert met Klinkende Taal. Dat kan 
met ManagementDashboard. U kunt zien hoe vaak 
medewerkers Klinkende Taal gebruiken. En wat de 
taalniveaus van de gemeten teksten zijn. Tot slot ziet u 
hoe de taalniveaus veranderen doordat medewerkers 
met Klinkende Taal werken. Heel handig om zo de 
kwaliteit van uw teksten in de gaten te houden. 

Maak uw woordenlijst op maat 
We hebben de woordenlijst van Klinkende Taal 
uitgebreid. Wat doet de woordenlijst ook alweer? 
Klinkende Taal beoordeelt een tekst op dure woorden 
en vaktermen. In de woordenlijst staan alternatieven 
voor deze woorden. Zo ziet een schrijver door welk 
woord hij een vakterm kan vervangen. Deze woordenlijst 
kunt u altijd aanpassen. Dat is handig wanneer een 
bepaalde vakterm wel bij de lezers bekend is. Het is 
heel vervelend als het programma zo’n woord dan 
steeds markeert. Met WoordenlijstBeheer kiest u zelf 
welke woorden het programma wel of niet accepteert. 

dure woorden  ingewikkelde zinnen
vaktermen   lange zinnen
passieve zinnen  lange alinea’s
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Wanneer zet een organisatie Klinkende Taal in?
“Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. 
Bijvoorbeeld als een organisatie meer grip wil krijgen op 
de schrijfstijl van de medewerkers. Of omdat een 
organisatie het taalniveau van haar teksten wil verlagen. 
Maar Klinkende Taal wordt ook vaak ingezet als borging 
na een schrijftraject. Medewerkers hebben dan 
bijvoorbeeld onze training Schrijven in taalniveau B1 of 
Brieven en e-mails gevolgd. Daarover kunt u meer lezen in 
het interview met de gemeente Lingewaard.”

Hoe weet ik of het ook voor mijn organisatie geschikt is?
“1 van onze adviseurs neemt contact met u op om te 
horen wat precies uw wensen zijn. Wilt u de versie in 
Word of Outlook? Of wilt u juist de webversie? Hoeveel 
mensen gaan Klinkende Taal gebruiken? Waarvoor wilt u 
het meetinstrument gebruiken? De antwoorden 
verschillen natuurlijk sterk per organisatie. Op basis van 
deze informatie maakt de adviseur een voorstel. En zodra 
dat akkoord is, begint de implementatie.”

Is de implementatie erg ingewikkeld?
“Nee, juist niet. De webversie is natuurlijk erg eenvoudig 
en snel in gebruik te nemen omdat het een online tool is. 
De plugins voor Word en Outlook vragen vaak iets meer 
tijd omdat ze in de systemen van uw organisatie gaan  
draaien. Dan kan het zijn dat uw ICT-afdeling hiervoor in 
actie moet komen.  Maar dankzij de eenvoud van de 
plugins en de goede installatiehandleiding kunnen ze dit 
snel installeren. Wij adviseren altijd wel om ICT direct bij 
de start van het project te betrekken.” 

Kun je er alleen de begrijpelijkheid van een tekst mee 
meten? Of ...?  
“Goede vraag! Op dit moment ontwikkelen we een veel 
bredere tekstanalyse. Klinkende Taal kan straks ook 
beoordelen of de tekst aansluit op de kernwaarden van uw 
organisatie. En of de tekst voldoet aan de interne 

Klinkende Taal is een ideaal middel om duidelijker te communiceren met uw klanten, 
prospects, relaties, patiënten, inwoners ... Maar wanneer start u een Klinkende 
Taal-traject? Moet u eerst alle collega’s trainen in helder schrijven of is dat niet nodig? 
Hoe implementeert u Klinkende Taal?  
Martijn Jacobs, directeur Loo van Eck en Klinkende Taal, legt het u graag uit …

schrijfafspraken. Hierdoor kan een medewerker niet alleen 
zijn tekst beoordelen op helderheid, maar ook op andere 
criteria. Deze ‘maatwerkmeetlat’ is in ontwikkeling!” 

Loo van Eck | Klinkende Taal klinkt ideaal, 
maar is het dat ook voor iedereen?  

WILT U MEER INFORMATIE OVER KLINKENDE TAAL? 

Neem dan gerust contact op met 1 van onze 
adviseurs. Of mail naar info@klinkendetaal.nl. 
Kijk ook eens op klinkendetaal.nl.

• Aegon 
• TKP Pensioen
• Univé Rechtshulp
• Ministerie van Buitenlandse Zaken 
• Ministerie van Algemene Zaken:  
 Dienst Publiek en Communicatie
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en  
 Sport: Inspectie voor de gezondheidszorg
• Ministerie van Sociale Zaken en   
 Werkgelegenheid
• Gemeente Oost-Gelre 
• Gemeente Beuningen
• Gemeente Geldermalsen
• Gemeente Haarlemmermeer
• Gemeente Zwolle
• Gemeente Zutphen
• GGD Gelderland
• Woningstichting Rochdale 
• Waterweg Wonen
• Maaskant Wonen
• ISD BOL 
• ...

Een greep uit de organisaties die succesvol 
werken met Klinkende Taal: 

Nog even en 
Klinkende Taal 
meet niet alleen op 
helderheid. 
Maar bijvoorbeeld 
ook op uw interne 
schrijfafspraken.

Martijn Jacobs,
directeur Loo van Eck en 
Klinkende Taal
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Klinkende Taal laat zien waar uw tekst beter kan. Met 
verschillende kleuren. Bijvoorbeeld bij ingewikkelde 
woorden, vaktermen, passieve of lange zinnen. Voor 
elke ‘fout’ een andere markering. Zo ziet u namelijk 
precies waar u nog extra aandacht aan kunt besteden. 

Hoe voorkomt u dat uw tekst zwart ziet van de 
kleuren? En u dus een begrijpelijke tekst schrijft? 
Een aantal tips!

Tip 1. Houd zinnen kort en krachtig

Hoe? Door in een zin slechts 1 boodschap te stoppen. 
Als u dat doet, blijven uw zinnen vaak korter dan 12 
woorden. Zijn uw zinnen toch veel langer? Dan kunt u 
vaak eerder een punt zetten! Bijvoorbeeld op de plek 
waar een komma staat. Of knip een zin op in een 
vraag-antwoordstructuur.

Niet zo: 
Alleen als u op tijd aanwezig bent, dan kunnen wij een 
plaats voor u vrijhouden.

Maar zo:  
Zorg ervoor dat u op tijd bent. Dan houden wij een plaats voor 
u vrij. 
Of zo: Komt u op tijd? Dan houden wij een plaats voor u vrij.

Klinkende Taal herkent lange omslachtige zinnen.

Tip 2. Schrijf actief

Er wordt hard gewerkt. 
De fout is gemaakt.

In deze zinnen staan lijdende vormen. Dat zijn de 
werkwoorden ‘worden’ en ‘zijn’.  Zinnen zijn onduidelijk 
als u veel lijdende vormen gebruikt. Dit noemen we 
passieve zinnen. Als u lijdende vormen gebruikt, is het 
namelijk niet duidelijk wie wat doet. Wie heeft er hard 
gewerkt? Wie heeft een fout gemaakt? Klinkende Taal 
herkent passieve zinnen. 

Tip 3. Gebruik eenvoudige woorden

Gebruik alleen woorden waarvan u zeker weet dat uw 
lezer ze kent. Soms zijn woorden voor u heel 
vanzelfsprekend. Doordat u ze gebruikt in uw dagelijkse 
werk. Maar voor uw lezer is dat lang niet altijd het geval. 
Voor bijna elk woord is wel een begrijpelijk alternatief te 

bedenken. Denk dus na over elk woord. 
Klinkende Taal streept woorden aan die 
voor uw lezer te moeilijk zijn. En u krijgt 
ook direct eenvoudigere alternatieven.

Meer tips? Volg een training of e-learning
Klinkende Taal helpt u en geeft u 
alternatieven. Maar wilt u uw schrijfstijl 
blijvend verbeteren? Dan is een 
schrijftraining ook erg handig! In onze 
training ‘Schrijven in taalniveau B1’ leert 
u de fijne kneepjes van het vak. Geen tijd 
voor een training? Volg dan onze e-learning wanneer het 
u uitkomt.  Zo wordt u de expert! En zet u met Klinkende 
Taal de laatste puntjes op de i. 

Meer informatie over een training
of e-learning? Kijk op lve.nl  
of bel (0318) 69 69 00. 

Help! Mijn tekst ziet zwart van 
de kleuren

Met de QuickScan kunnen we in 1 keer een heleboel teksten beoordelen. 
Bijvoorbeeld alle brieven van uw organisatie. Of alle teksten op uw website.  
Dat mogen er zo veel zijn als u wilt. U krijgt daarna van ons een rapport met daarin:
• het gemiddelde taalniveau van uw teksten;
• welke teksten het moeilijkst leesbaar zijn;
• welke leesproblemen er in uw teksten zijn.
Zo ziet u meteen welke teksten u als eerste moet aanpakken.  U kunt later nog eens 
een QuickScan laten doen. U ziet dan of uw teksten verbeterd zijn qua leesbaarheid. 

Welke teksten in uw organisatie zijn het meest onduidelijk? 
Doe de QuickScan!



Wilt u weten hoe Klinkende Taal werkt? 
Maak dan gratis kennis met de webversie. 
U kunt uw eigen teksten door Klinkende Taal 
laten beoordelen en direct ervaren hoe 
Klinkende Taal u helpt bij het schrijven van 
heldere teksten. Demo proberen? 
Ga naar klinkendetaal.nl en vraag de gratis 
demo aan!

Benieuwd? 
Vraag een gratis demo aan!

“Wat waren onze medewerkers enthousiast na de schrijftraining Schrijven in 
taalniveau B1 van Loo van Eck. Maar na een paar weken zakte de aandacht voor 
begrijpelijke taal toch wat weg. Logisch, in de waan van de dag ligt het op de loer 
dat je weer in je oude schrijfpatroon terugvalt”, vertelt Melanie Remmen, 
communicatieadviseur bij Gemeente Lingewaard. Toch vond ze een oplossing om 
helder en uniform te blijven schrijven …  

Lingewaard schat haar teksten op waarde 
“Het ‘B1-gevoel’ blijft langer tussen de oren 
van onze collega’s”

… met slechts 1 druk op de knop
“Loo van Eck adviseerde ons om te gaan werken met 
het meetinstrument Klinkende Taal. Een mooi 
borgingsmiddel na de investering in het trainen van 
onze medewerkers. Klinkende Taal werkt als een soort 
‘reminder’ voor al onze collega’s, die je telkens bewust 
met je tekst bezig laat zijn. Er verschijnt een Klinkende 
Taal-venster rechts in je scherm zodra je Word opent. 
En dat blijft zichtbaar tijdens het typen van iedere 
tekst die je schrijft. Ben je klaar met schrijven? Dan 
weet je met 1 druk op de knop  welk taalniveau jouw 
tekst heeft”, legt Melanie uit. 

Blijkt het taalniveau te hoog? Dan los je dat 
eenvoudig op
“Klinkende Taal laat bij een te hoog taalniveau precies 
zien waar je je tekst moet aanpassen om het 
taalniveau te verlagen. Met andere woorden: wat moet 
er gebeuren om je tekst te verduidelijken? Het 
meetinstrument onderstreept bijvoorbeeld lange en 
passieve zinnen. Zo kun je gericht je tekst verbeteren.   
Op die manier zijn je teksten niet alleen begrijpelijker 
voor de klant, maar blijft de schrijver ook leren in de 
praktijk”, vertelt Melanie. “Daarnaast scheelt het ons 
geld: we hoeven geen externe tekstschrijvers in te 
huren om de teksten te verbeteren. Want dat doen we 
nu zelf. Het helpt ons dus echt verder!”

Een extra boost voor verbetering 
“Inmiddels is het schrijven op B1-niveau een begrip 
geworden in onze organisatie. We maken er zelfs 
grapjes over. Bijvoorbeeld als een medewerker iets 
ingewikkelds zegt. Hij of zij krijgt dan vaak als 

antwoord: ‘Dat is geen B1’. Leuk om te zien hoe 
bewust veel medewerkers ermee bezig zijn. We gaan 
ook weleens de straat op met onze brieven. Dan 
vragen we aan inwoners wat ze van een brief vinden. 
Ze vinden een brief vaak te formeel en ingewikkeld. 
Voor ons weer een extra boost om de brief te 
verbeteren met Klinkende Taal”, sluit Melanie af.B1

Melanie Remmen
communicatieadviseur bij 
Gemeente Lingewaard
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