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Discussies tijdens een vergadering. Dat komt toch  
wel vaker voor?
“Als de discussie over de inhoud gaat, is dat natuurlijk 
prima! Maar onze discussies ontstonden vaak doordat een 
beleidsstuk niet duidelijk geschreven was. We hadden wel 
een soort format. Maar iedereen vulde de tekstvelden in 
het format in ‘om het invullen’. Dat zorgde voor verwarring 
bij de lezers. Regelmatig klonken er in de vergaderzaal 
vragen als: waarom staat deze tekst hier? En waar staat 
het argument bij dit standpunt dan? Zo’n discussie zou niet 
nodig moeten zijn.” 

En dan ging het stuk naar u. Wat kon volgens u nog beter 
aan de beleidsstukken?
“De stukken stonden soms vol jargon en lange zinnen. En 
de onderwerpen liepen ook wel door elkaar heen. Kortom, 
de beleidsstukken lazen niet lekker en een logische 
opbouw was soms ver te zoeken. Enigszins teleurgesteld 
las ik dan een stuk door. Terwijl ik dan niet de eerste was 
die dit stuk onder ogen kreeg. Sterker nog, ik ben als 
gemeente secretaris 1 van de laatsten die het stuk leest.  
Dan kreeg ik het stuk en dacht: wat staat er nu eigenlijk? 
Het was een soort zoekplaatje. De schrijvers en lezers 
lagen duidelijk niet op 1 lijn.” 

De oplossing: schrijvers en lezers bij elkaar brengen. 
Hoe kreeg u dat voor elkaar?
“We organiseerden samen met Loo van Eck een 
inspiratiesessie. Waarbij we de lezers en de schrijvers met 
elkaar verbonden. Zo krijgen ze meer begrip voor elkaar en 
creëer je draagvlak. Jullie trainer vertelde eerst hoe je een 
beleidsstuk logisch kunt opbouwen. Vervolgens ging een 
medewerker met een raadslid samen aan de slag met de 
nieuwe structuur. Ze bespraken dan ook wat ze belangrijk 
vinden aan de inhoud en vorm van beleids stukken. Zodat 
de schrijver zich in de lezer kan verplaatsen en andersom.” 

Inspiratie genoeg dus. Konden ze  zich goed in 
elkaar verplaatsen?
“Ja, het zorgde voor echte eyeopeners. Ze leerden elkaar en 
elkaars verwachtingen beter begrijpen. In duo’s gingen ze 
los op een oud beleidsstuk. Hoe kun je die voor beide 
partijen beter behapbaar maken? We hebben bijvoorbeeld 
afgesproken om te beginnen met een samenvatting waarin 
de kern duidelijk wordt. Zodat je als lezer niet lang aan het 
lezen bent zonder een idee te hebben waar het naartoe 
gaat. Dat lijkt simpel. Maar als je daar als schrijver niet bij 
stilstaat, is het voor de lezer al helemaal moeilijk. Die ziet 
het stuk namelijk pas voor het eerst.” 

“Goede stukken lezen, daar kan ik echt 
naar uitkijken! Dan denk ik: hier pak ik 
vanavond een heerlijk wijntje bij en ik 

ga er lekker voor zitten.” 

De gulden middenweg. Wat vonden de collega’s van 
het nieuwe format?
“Dat was niet voor iedereen even gemakkelijk. Je moet 
toch even schakelen en kritisch nadenken bij alles wat je 
schrijft. Is deze informatie echt nodig? En op welke plek 
schrijf ik dit dan? Je moet er even handigheid in krijgen. 
En dat kost tijd. Een veel gehoorde reactie was: ‘Maar we 
doen het toch altijd zo.’ Tja, vanaf nu dus niet meer. 
Verandering kan even wennen zijn. Het was dus nog wel 
een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Maar uiteindelijk werpt het zijn vruchten af en heeft 
iedereen baat bij heldere beleidsstukken. Nu begrijpen 
we elkaar en de stukken beter. Dat zorgt voor tijdwinst 
en minder discussies tijdens vergaderingen. Heel 
effectief dus!” 

En … hoe gaan jullie nu verder?
“We zijn nog druk bezig om het format verder te 
ontwikkelen. Het is een hele stap en we zijn er bijna. En 
dan heb je ook wat! Er komen nog wat trainingen aan 
waarin we leren om goed met ons nieuwe format te 
werken. Vanaf de nieuwe raadsperiode willen we dan 
volop zelf aan de slag. Een mooi nieuw begin voor 
heldere beleidsstukken!”

“Ik wil geweldige 
stukken die ik in 
1 adem uitlees.” 

“De lezers en 
schrijvers spreken 

nu weer 1 taal.” 

Garmt Kolhorn 

De raadsleden van BEL-Combinatie belandden van discussie in verbazing 

Een beleidsstuk lezen en begrijpen in 30 seconden?

De beleidsstukken waren regelmatig onduidelijk. Schrijvers en lezers zaten niet 
altijd op 1 lijn. Daardoor liepen vergaderingen uit op discussies.  Maar ja, schrijvers 
waren nu eenmaal gewend om stukken zo te schrijven. Een slecht excuus om daar 
geen verandering in aan te brengen, vond Garmt Kolhorn, gemeentesecretaris bij 
gemeente Laren. Tijd om schrijvers en lezers dichter bij elkaar te brengen! Wij 
hielpen hierbij. Garmt vertelt meer over de aanpak. 

Wilt u ook heldere 
beleidsstukken 
schrijven en tijd 

besparen? Volg dan 
de training Raads- en 

collegevoorstellen 
schrijven: 



Wij bereiden raadsleden al jaren voor op de 
communicatieve taak die hen wacht
In de training Communiceren voor nieuwe raadsleden 
leren we hoe raadsleden de komende 4 jaren het beste 
uit zichzelf naar boven halen. 

Ze leren …

... hoe ze duidelijk communiceren in de raadszaal
•   Het debat: hoe zorgen ze dat hun standpunt wordt 

gehoord?
•   De vergadering: hoe bereiden ze hun agendapunten 

voor zodat ze die optimaal benutten?
•   Argumentatieleer: hoe overtuigen ze hun opponenten 

en hoe winnen ze het publiek?
 
... hoe ze duidelijk communiceren buiten de raadszaal
•   Presentatietechniek: hoe worden ze een goede 

spreker in het openbaar?
•   Onderhandelen: hoe slaan ze hun slag in de 

wandelgangen?
•   Snellezen: hoe doorgronden ze snel en effectief 

raadsvoorstellen en andere beleidsdocumenten?
 

... hoe ze duidelijk communiceren met de inwoners
•   Social media: wat zijn de kansen die social media ze 

bieden?
•   Correspondentie: hoe reageren ze op brieven en 

e-mails van inwoners?
•   Gesprekstechnieken: hoe laten ze zich van hun beste 

kant zien in gesprek met inwoners? 

Al ervaring met debatteren, maar nog niet met  
social media? 
Wij bieden ook losse trainingen op alle verschillende 
gebieden aan. Zo kan een raadslid dat geen hulp nodig 
heeft bij debatteren, maar wel bij social media, 
bijvoorbeeld een gerichte socialmediatraining kiezen. 
Ieder raadslid kan een training bij ons volgen op het 
gebied waar hij het meest hulp bij kan gebruiken. 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende trainingen: 
•   Voorzitten voor raadsleden
•   Debatteren voor raadsleden
•   Snellezen
•   Omgaan met de media voor raadsleden 
•   Schrijven voor social media  

De eigen praktijk staat centraal 
We stemmen een training helemaal af op de eigen 
praktijkvoorbeelden, gemeente en fractie van de 
raadsleden. 

De 4 jaren zijn begonnen! 
De verkiezingen zijn achter 
de rug. Er treden nieuwe, 
onervaren raadsleden aan. 
En enkele oudgedienden 
blijven in de raadszaal 
zitten. Ondanks hun 
verschillen in politieke 
kleur hebben ze 1 ding 
gemeen: ze moeten zich 
3 slagen in de rondte 
communiceren. Ze moeten 
vergaderingen voorzitten, 
debatteren, beleidsstukken 
lezen, met inwoners 
spreken, omgaan met de 
media, aanwezig zijn op 
social media. En die 
communicatie moet zo 
soepel mogelijk verlopen. 
Zodat de besluitvorming 
snel en helder is en de 
raadsleden uitstralen wat 
uw gemeente uit wil 
stralen. Wij helpen ze hier 
graag bij! 

Hoe worden de komende 4 jaREN 
succesvol voor uw raad?  

 
We organiseren deze training voor  
€ 695,-  op ons kantoor in Ede.  
De training bestaat uit 2 dagen.  
De dagen beginnen om 09:00 en eindigen om 
16:30 uur. 

Dag 1: 14 juni 2018 
Dag 2:  21 juni 2018

U vindt meer informatie op onze website. 

INTERESSE IN DE COMMUNICATIETRAINING 
VOOR NIEUWE RAADSLEDEN?

Raadsleden die in 2018 starten, krijgen 25% korting op deze training met de code: raadslid 2018. 



“Succesvol omgaan met 
initiatieven van inwoners 

vraagt een enorme drive en 
creativiteit. Vaak moet je het als 
ambtenaar naast je dagelijkse 

werkzaamheden doen.”

“De nieuwe 
ambtenaar is 
ondernemend 

en stapt op 
mensen af.”

Hoe voert U een goed gesprek? 

Gesprekken voeren. Met uw vrienden en familie 
gaat het u gemakkelijk af. Maar in uw werk-
omgeving krijgt uw gesprek vaak een ander 
karakter, professioneel. Dan gaat het verder dan 
praten alleen. U heeft wat te vertellen of u heeft 
informatie nodig. Zeker als daar ook nog 
verschillende belanghebbenden bij komen kijken. 
Hoe houdt u de regie? En hoe past u uw 
gesprektechnieken aan op verschillende 
gesprekspartners?

Leer hoe u een goed en 
effectief gesprek voert 
in onze training: 
www.lve.nl/wat-wij-doen/
trainingen/goedegesprekkenvoeren.html. 

Ga met inwoners in gesprek
Letterlijk. Ga de straat op. Durf te vragen wat inwoners 
van hun gemeente vinden. Zo heeft de gemeente 
Rotterdam zich gebogen over de vraag waar ze als stad 
in 2037 willen staan. Met een compleet nieuwe aanpak. 
Dit keer geen nota aan het college. Maar een paar 
duidelijke uitgangspunten op papier rondom 
onderwerpen zoals jeugd, groen en economie. Vervolgens 
hebben de ambtenaren 9000 Rotterdammers gevraagd 
naar hun ideeën over deze onderwerpen. Het resultaat: 
“Veel inspiratie en een hefboom voor nieuwe initiatieven”, 
aldus Marieke Klösters, directeur Concernstaf en 
Strategie van de gemeente Rotterdam.

Overtuigen is helder schrijven
En dan heeft u alle ideeën van inwoners in kaart. En dan? 
Een vage beleidsnota van uw bevindingen naar het 
college? Als ‘nieuwe ambtenaar’ zit u barstensvol 
doorzettingsvermogen en wilt u blijven vernieuwen. Zet 
die lijn ook van buiten naar binnen door! Weg met de 
ingewikkelde rapporten en onleesbare beleidsnota’s. Ga 
voor openheid en transparantie. Door een glashelder 
stuk voor te leggen aan collega’s, raad of college. Stel u 
op van ambtenaar tot adviseur.

‘De nieuwe ambtenaar’: 
a license to innovate

‘De nieuwe ambtenaar’. Een term die steeds vaker weer opduikt. Het magazine 
Publiek Denken besteedde er in een special onlangs ook weer volop aandacht aan.  
De ambtenaar moet als professional steeds meer kunnen. Want de samenleving stelt 
steeds hogere eisen. Maar wat betekent dat concreet? Hoe kunt u die nieuwe, 
innoverende ambtenaar zijn?

Hoe innoverend bent ú?

Innoveren is leren
‘De nieuwe ambtenaar’ zit niet zijn tijd uit. Hij wil waarde 
toevoegen aan zijn gemeente en durft keuzes te maken. 
Innoveren is ook een stuk investeren in uzelf. Word de 
innovatiespecialist binnen uw organisatie! Wij helpen u 
daar graag bij. Tijdens onze training Van ambtenaar tot 
adviseur leert u hoe u in uw voorstel rekening houdt met 
alle belangen van de beslissers. Dat vraagt om heel wat 
bestuurlijke sensitiviteit op de momenten dat u contact 
heeft met de beslissers. Een goed voorstel is ook 
strategisch en helder geschreven. Dat vraagt om een 
scherpe pen en een groot analytisch vermogen. 

Benieuwd? 
Kijk op: www.lve.nl/wat-wij doen/trainingen/
vanambtenaartotadviseur.html.



DE JAARLIJKSE PROGRAMMABEGROTING

Afscheid nemen van wat je gewend bent te doen 
“Je wordt niet alleen bedolven onder de enorme bulk 
aan informatie die op je afkomt”, begint Johan, “maar 
het geeft ook richting aan het verloop van een 
vergadering. Zo ontstaan er automatisch discussies op 
detailniveau. Simpelweg omdat de hoofdlijnen soms 
lastig te vinden waren in onze programmabegroting.” 
Johan kon dit kaliber tekst wel goed verklaren: “Er 
werken nu eenmaal veel schrijvers aan 1 stuk. Met ieder 
een eigen manier van schrijven. En ieder de intentie 
‘laat ik maar zoveel mogelijk delen, dan ben ik in ieder 
geval compleet’. Bovendien is het schrijven van de 
programmabegroting een flinke klus, die in de 
zomermaanden doorgaat.” 

“Je moet niet compleet 
willen zijn.”

Verschillende collega’s namen het voortouw 
“Een communicatiemedewerker, een controller en ik  
vormden samen met communicatieadviseur Esther 
Kleverlaan van Loo van Eck een werkgroep. Onze 
programma begroting namen we kritisch onder de loep. 
De focus lag daarbij op 3 zaken: taalgebruik, omvang en 
inhoud. We legden een basis voor hoe een effectieve 
programma begroting eruit zou moeten zien. Zodat  
het voordelen voor de schrijvers en lezers zou hebben. 
Die criteria legde Loo van Eck vast in een concrete 
Handleiding Programmabegroting. De basis was gelegd”, 
vertelt Johan.

Het bestuur van gemeente Nederweert wilde af van de bijna 200 pagina’s vol wollige 
taal, ambtelijk jargon, herhaling van inhoud en een continu veranderende structuur per 
hoofdstuk. In plaats daarvan verlangde het bestuur naar stevige en heldere woorden 
die antwoord geven op hun belangrijkste vragen. In een logische volgorde. En in heldere 
taal. En dat is gelukt! Gemeentesecretaris Johan Bakens vertelt over dat proces ...

“Van 200 
pagina’s
naar een 

begroting in 
1 oogopslag.”

 Beleidsschrijvers leerden hoe leuk anders schrijven is 
“24 schrijvers gingen met een wat gereserveerde houding 
de cursus in. De voornaamste reden daarvoor was dat 
trainer Esther met eigen teksten van de deelnemers 
werkte. Oh nee, nu ga ik op ’t hakblok, dachten de 
beleidsschrijvers. Maar in de training kregen zij juist heel 
opbouwend feedback op hun teksten. En iedereen zag dat 
iedere schrijver worstelde met dezelfde problemen. In het 
eerste dagdeel behandelden ze de theorie uit de 
handleiding die Loo van Eck had geschreven. Die theorie 
pasten ze daarna toe in hun eigen programmateksten.  
Ook na het eerste dagdeel ging iedere schrijver aan de slag 
met een opdracht. Hun resultaat stuurden zij vóór het 
volgende dagdeel naar Esther. Esther gaf iedere schrijver 
persoonlijke feedback op hun tekst via een filmpje”,  
vervolgt Johan. 

“Ga ik nu op het hakblok?”

Taalcoaches zorgen ervoor dat iedereen koers houdt 
“We hebben vanaf de start 8 taalcoaches uitgekozen. Zij 
krijgen iedere week tijd om ‘tegen te lezen’. En feedback 
te geven aan hun collega’s. In het begin was dat wel 
lastig. Een beleidsmedewerker die er al 30 jaar werkte 
moest van een jong talent aannemen wat er beter kon. 
Maar toch werkt het goed”, geeft Johan toe.

Johan Bakens 

Ondersteuning bij besturen 
op hoofdlijnen



Reactie van de raad  
en het college op de nieuwe 
programmabegroting:
“Heldere en bondige 
teksten maken besturen  
op hoofdlijnen mogelijk.”

Reactie van de beleids-
schrijvers die de nieuwe 
programmabegroting 
schreven: 
“Wat een tijdwinst. Want 
we hoeven niet steeds de 
geschiedenis te herhalen. 
En het dwingt ons tot 
anders nadenken over de 
informatie die we op gaan 
schrijven.”

DE 8 TIPS DIE GEMEENTE NEDERWEERT TOEPAST  
OP DE PROGRAMMABEGROTING: 
1. Maak een werkplan.

2. Beantwoord lezersvragen.

3. Schrijf in een lezersgerichte volgorde.

4. Gebruik kopjes.

5. Gebruik eigentijdse woorden.

6. Schrijf korte, goed leesbare zinnen.

7. Schrijf actief.

8. Schrijf zoveel mogelijk SMART.

En van het 1 komt het ander 
Johan sluit af: “Onderdelen uit de jaarlijkse 
programmabegroting overlappen soms met de inhoud 
van onze raads- en collegevoorstellen. Inhoudelijk 
komen ze weer terug op beoogde effecten van 
beleidsdoelen die ook behandeld worden in de 
programmabegroting. Ze kunnen dan wat denkwerk 
overslaan. We wilden ook een overtuigend en helder 
format voor onze voorstellen. Zodat die ook dwingen tot 
scherper nadenken en dus ook scherper schrijven. Dat 
hebben we inmiddels ook aangepast. En nu zijn onze 
brieven en e-mails aan de beurt. Ook die moeten 
beknopt, compleet en helder. Het is een logisch en 
natuurlijk proces om onze interne en externe 
communicatiemiddelen te verbeteren.”

“Ook de raads- en 
collegevoorstellen 
hebben profijt van  

een verbeterde 
programmabegroting.”

 
Neem gerust contact met  
ons op via loo@lve.nl of 
(0318) 69 69 00. 

MEER INFORMATIE?



Soms is het niet mogelijk om een hele groep mensen voor een training te verzamelen. 
Omdat u maar weinig collega’s heeft die dezelfde vaardigheden op hetzelfde moment 
moeten aanleren. Een training is dan een te grote investering. Dus laat u een training 
maar schieten. Zonde! Want uw collega’s hebben het wel nodig om handvatten te 
krijgen voor het doen van hun werk. Vooral als ze weinig andere collega’s hebben die 
ze hierbij kunnen helpen. Een slimme en goedkope oplossing in zo’n geval? 

Schrijf uw collega’s in voor 1 van onze open trainingen!   
Iedere week geven wij verschillende open trainingen op 
ons kantoor in Ede. Uw collega’s volgen samen met 
mensen van andere organisaties een training over het 
onderwerp waarover zij willen leren. Zodat ze precies die 
vaardigheden leren die aansluiten bij hun functie. 

We laten de training aansluiten op de leerwensen 
van uw collega’s  
Vooraf aan de training sturen uw collega’s eigen teksten, 
gesprekken of films naar 1 van onze trainers. Die gebruikt 
vervolgens al het materiaal dat hij ontvangt om de 
training op maat te maken. Tijdens de training bespreekt 
hij dit met alle deelnemers, zodat ze er direct mee aan de 
slag kunnen. 

Wilt u een collega inschrijven voor een training?
Dat kan gemakkelijk via onze website: lve.nl/ 
wat-wij-doen/trainingen/. Onze trainingen duren van 
09:30 uur tot 16:30 uur. 

“Ik vond het interessant om te ervaren 
hoe mensen uit andere organisaties 
handleidingen en instructies maken. 

Om te horen waar zij tegenaan lopen bij 
het schrijven. En om me te laten inspireren 

door hun ideeën en inzichten. 
Ik vond het echt een meerwaarde van 

de training.”
Karen-Aafje van den Burg, 

Hogeschool Utrecht

Slechts 1 of een paar medewerkers die bepaalde 
communicatieve vaardigheden moeten aanleren? 
Denk aan onze open trainingen! 

Training Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2

Adviesgesprekken 13-04-2018 06-09-2018 

Artikelen schrijven 09-04-2018 05-07-2018

Baliegesprekken 08-05-2018 

Brieven en e-mails 04-04-2018 28-09-2018

Chatten en whatsappen 15-05-2018 03-07-2018

Commercieel schrijven 01-06-2018 11-09-2018

Content mapping 28-05-2018

Communiceren met MBTI 04-06-2018 13-09-2018

Effectief onderhandelen 29-05-2018 04-07-2018

Efficiënt notuleren 05-06-2018 21-09-2018

Feedback geven en ontvangen 06-06-2018 24-09-2018 

Goede gesprekken voeren 03-04-2018 05-09-2018 

Instructies en handleidingen schrijven 07-06-2018 25-09-2018 

Interviewtechnieken 17-04-2018 26-06-2018 

Offertes schrijven 22-06-2018 

Persberichten schrijven 08-06-2018 

Personal branding 19-04-2018 17-07-2018 

Professioneel presenteren 12-06-2018 26-09-2018 

Raads- en collegevoorstellen 14-06-2018 

Schrijven in taalniveau B1 05-04-2018 07-09-2018 

Schrijven voor de social media 16-04-2018 12-09-2018

Snellezen 15-06-2018

Spelling & grammatica 23-04-2018 06-07-2018 

Storytelling 06-04-2018 03-09-2018 

Telefoneren 19-06-2018

Timemanagement en resultaatgericht werken 20-06-2018 17-09-2018 

Van folder naar film 28-06-2018 

Visueel communiceren 10-04-2018 19-09-2018 

Webcare 17-05-2018 03-07-2018 

Webteksten 31-05-2018 02-07-2018 

DEZE 1-DAAGSE TRAININGEN KUNNEN UW COLLEGA’S 
DE KOMENDE TIJD BIJ ONS VOLGEN

Schrijft uw collega zich in voor een training?  Dan mag een andere collega meedoen voor de helft van de prijs!

-50%



Genoeg van standaard e-learning? 
Ontdek onze maatwerk ME-learning!
U staart naar het scherm. 
En volgt braaf de uitleg in 
de e-learning. Maar uw 
buurman krijgt exact 
dezelfde casus en 
feedback. Terwijl u staat 
te popelen om uw eigen 
teksten eens kritisch 
onder handen te nemen. 
Snakt u ook zo naar een 
e-learning op maat? Wij 
ook! Daarom presenteren 
wij u met trots onze 
ME-learning.

ME-learing = Maatwerk E-learning
E-learning is natuurlijk handig voor een grote groep. 
Maar persoonlijk? Neh. Daar is het toch echt te 
standaard voor. En wij houden niet van standaard.  
Wij ontwikkelden daarom software waarmee onze 
trainers een e-learning helemaal op maat kunnen 
maken.

Ja, het gaat over u en uw praktijk
Een training afstemmen op uw teksten en uw 
leerwensen doen we altijd. Maar nu trekken we deze lijn 
door in de digitale e-learning. U ziet dus echt uw eigen 
teksten terug tijdens deze manier van coachen. En dat is 
een unieke aanpak in de wereld van e-learning. 

MEER WETEN?

Neem gerust contact op 
met onze adviseurs 
via loo@lve.nl of 
(0318) 69 69 00. 
Bekijk ook eens onze 
vlog over ME-Learning 
op YouTube 
(zoek op Loo van Eck).

Als uw teksten te ingewikkeld zijn geschreven …  
dan haakt uw lezer gegarandeerd af! 
 
Teksten met ingewikkelde woorden, lange zinnen of complexe alinea’s zijn voor  
veel inwoners moeilijk te begrijpen. Het gevolg? De inwoner stopt met lezen. Mist  
de informatie die u hem wilde meegeven. Het was uw doel om hem te informeren,  
te motiveren misschien ... In ieder geval niet om uw boodschap te negeren. 
Om ervoor te zorgen dat uw tekst gelezen wordt, moet u er in ieder geval voor zorgen 
dat uw lezer de tekst begrijpt! Maar waar begint u? 

U kunt zelf de woordenlijst van Klinkende Taal inzien en 
aanpassen. Dat is handig wanneer een bepaalde 
vakterm wel bij uw lezers bekend is. Het programma 
markeert dit woord dan niet steeds als ‘fout’. U kiest 
namelijk zelf welke woorden Klinkende Taal accepteert. 

Benieuwd of de schrijfvaardigheid van uw medewerkers 
daadwerkelijk verbetert met Klinkende Taal? In het 
ManagementDashboard ziet u hoe vaak medewerkers 
Klinkende Taal gebruiken. En wat de taalniveaus van de 
gemeten teksten zijn. Ook ziet u hoe de taalniveaus 
veranderen doordat medewerkers met Klinkende Taal 
werken. Zo houdt u heel handig de kwaliteit van uw 
teksten in de gaten! 

KLINKENDE TAAL IS MEER DAN EEN HELDERHEIDSCHECK

Stap 1: kies het taalniveau dat past bij uw doelgroep
U gebruikt Klinkende Taal om uw teksten te beoordelen op 
helderheid. Dat kan in Word, Outlook of online. Klinkende 
Taal kan uw tekst op verschillende taalniveaus meten.  
Van A1 (hele eenvoudige tekst) tot C2 (hele moeilijke 
tekst). U kiest zelf het gewenste taalniveau. Wij adviseren 
om voor taalniveau B1 te kiezen. Dit is het taalniveau dat 
het grootste deel van de Nederlanders begrijpt. Met korte 
zinnen (gemiddeld 12 woorden per zin), makkelijke 
woorden en geen overbodige hulpwerkwoorden.

Stap 2: meet uw tekst met 1 druk op de knop
Met 1 druk op de knop meet Klinkende Taal uw tekst. Het 
programma geeft aan wat het taalniveau van uw tekst op 
dit moment is. En geeft aan hoe u uw tekst begrijpelijker 
kunt maken. Zodat het past bij het gewenste taalniveau 
en de doelgroep. Bijvoorbeeld welke zinnen u moet 
inkorten. Of welke moeilijke woorden u kunt vervangen 
door een makkelijker alternatief. Het programma 
onderstreept alle verbeterpunten met een kleurtje. Zo 
ziet u precies waar de knelpunten liggen. 

“Inmiddels is het schrijven op B1-niveau een  
begrip geworden in onze organisatie!”

Melanie Remmen, communicatieadviseur bij gemeente Lingewaard

SCHRIJF HELDER MET BEHULP VAN ‘KLINKENDE TAAL’

schrijf heldere teksten

Stap 3: pas uw tekst aan op basis van de 
aandachtspunten
Nu weet u waar u uw tekst kunt aanpassen. Klinkende 
Taal geeft u ook alternatieven bij bijvoorbeeld 
moeilijke woorden. Handig voor als u zelf even geen 
makkelijk synoniem weet. Klaar? Meet uw tekst gerust 
nog eens om te kijken of de tekst nu beter bij de 
doelgroep en het taalniveau past. En dan komt 
natuurlijk nog het ‘echte’ meetmoment: de mening van 
de inwoners!

MEER WETEN OVER 
KLINKENDE TAAL? 

Vraag de gratis 
nieuwsbrief aan via 

loo@lve.nl. 
Of neem een kijkje op 
www.klinkendetaal.nl. 



Loo van Eck
Pascalstraat 28, 6716 AZ Ede
Postbus 274, 6710 BG Ede

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

Website: www.lve.nl
www.klinkendetaal.nl 
Blog: www.commpost.nl

Ga toch spelen! Ga de dilemma’s van Diepenburg aan.

U merkt dat u 
regelmatig vragen van 
inwoners krijgt over 
uw teksten. Terwijl de 
antwoorden er toch 
echt in stonden.  
Op pagina 18, alinea 3, 
regel 2 weliswaar ... 
maar toch. Waarom 
lezen ze niet goed?

In 10 stappen naar visuele communicatie 
Omdat ze vaak niet op uw boodschap zitten te wachten 
Mensen krijgen zoveel informatie op zich af op een dag. 
En ze maken een selectie van de dingen die ze aan-
dachtig lezen. Daarbij hebben teksten van gemeenten 
nou eenmaal vaak geen voorrang.  

U moet het leuk en makkelijk voor uw lezers maken 
Bijvoorbeeld door uw lappen tekst eens door wat 
beelden te vervangen. Mensen vinden beelden niet 
alleen aantrekkelijker dan teksten. Ze verwerken deze 
ook nog eens sneller én onthouden ze beter!  

Maar hoe pakt u dat aan?
Waar begint u? Hoe vertaalt u tekst naar beeld? Hoe 
brengt u nuances aan? Welke kleuren kiest u? 

Bestel ons GRATIS 10-minutenboekje over visuele 
communicatie
Daarin leest u : 
•   wat de voordelen van visuele communicatie zijn; 
•   hoe u in lagen communiceert, zodat u nuances  

aan kunt brengen;
•   hoe u zelf in 10 stappen tot  

visuele communicatie komt. 

Hebben?
Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar loo@lve.nl. 
Zet in de onderwerpregel: boekje visuele communicatie. 
Dan valt het boekje binnen de kortste keren bij u op de 
mat. 

GRATIS 
BOEKJE

ZELF OEFENEN MET VISUEEL COMMUNICEREN?
Volg voor € 25,- een e-learning met 50 instructievideo’s  
en veel verschillende opdrachten. In de e-learning 
komen de volgende onderdelen aan bod:
•   Hoe communiceert u visueel?
•   Hoe maakt u uw verhaal geschikt om visueel te 

vertellen?
•   Hoe verbeeldt u uw verhaal met basisvormen?
•   Aan welke visuele wetten moet uw visuele 

communicatie voldoen?
•   Welke beeldtaal gebruikt u?
•   Hoe maakt u flipovers aantrekkelijker?
•   Hoe gaat u om met kleur?
•   Hoe zet u mensen en emoties in?
•   Welke tips kunt u gebruiken om uw visuals 

aantrekkelijker te maken?

U kunt zich gemakkelijk 
inschrijven voor deze 
e-learning op onze website: 

Beleidsambtenaren: even geen zin in een training? 

Weer een training? Weer iets aanleren? Herkenbare 
irritaties? Soms is het ook allemaal wel wat veel.  
Saai of onpraktisch. U wilt vooral doen. En het mag 
wat luchtiger. Als het om het ontwikkelen van 
bestuurlijke sensitiviteit gaat, dan kan dat! 

Samen met beleidsambtenaren van 15 verschillende 
gemeenten ontwikkelden we een spel
Een digitaal interactief strategiespel. Speciaal voor  
de ambtenaar die zich bewuster moet zijn van zijn 
bestuurlijke omgeving.

Spelenderwijs lost u complexe problemen op
In het spel bent u als speler ambtenaar van de  
fictieve gemeente Diepenburg. U lost diverse  
complexe problemen op. 

Problemen die 100% aansluiten bij de realiteit van 
gemeenten. Bij het oplossen houdt u rekening met 
allerlei stakeholders en onverwachte ontwikkelingen. 
U gaat op onderzoek uit om te ontdekken wat de 
standpunten van alle belang hebbenden zijn. Gaan het 
college en de raad uiteindelijk akkoord met uw 
voorstel? Dan wint u het spel!

EEN KEER GRATIS 
SPELEN? 

Ook zo benieuwd  
naar dit spel? Speel 
het een keer gratis!  

Neem contact op met  
1 van onze adviseurs 

via loo@lve.nl of 
(0318) 69 69 00. 

Of neem een kijkje op: 
www.diepenburg.nl. 

 


