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1. Voorstellen

Remco Faasen

 ZZP’er sinds 2006

 Bedrijfsjournalist, webredactie, 

communicatieadvies

 Opdrachtgevers met name overheden: 

Belastingdienst, Douane, Rijkswaterstaat, 

provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden, 

ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken, 

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken



1. Voorstellen

Wat ik zie:

 Aandacht voor goede teksten stijgt

 Organisaties bereid te investeren in vakmensen 

en eigen mensen die minder thuis zijn in 

schriftelijke communicatie bij te scholen en te 

ondersteunen

 In de praktijk: begrijpelijke taal/eenvoudig 

Nederlands/taalniveau B1



2. Taalniveaus



2. Taalniveaus
Taalvaardigheid Nederlandse bevolking



2. Taalniveaus
Taalvaardigheid Nederlandse bevolking

 Verborgen probleem: 2,5 miljoen laaggeletterden

 2/3: autochtoon

 1/3: allochtoon

 Dus niet louter mensen met een 

migratieachtergrond, vluchtelingen en dergelijke



2. Taalniveaus

 Meetlat om het niveau van een tekst te bepalen

 Ontwikkeld door Raad van Europa, geschikt voor 

alle Europese talen

 Europees Referentiekader: geeft aan aan welke 

kenmerken een tekst moet voldoen om voor een 

lezer met een bepaald taalniveau toegankelijk te 

zijn



2. Taalniveaus
Zes taalniveaus:

 A1

 A2

 B1

 B2

 C1

 C2



2. Taalniveaus
Verschil taalniveau A1 en C2

Taalniveau A1:

‘Ik ben morgen jarig. Ik word 17 jaar. Kom je ook?’



2. Taalniveaus
Verschil taalniveau A1 en C2,vervolg

Taalniveau C2:

‘De huidige methoden die voor CRC-screening en –

surveillance gebruikt worden, zijn óf zeer belastend 

(colonoscopie) voor de patiënt óf weinig accuraat 

(fecesoccultbloedtest, 

bariumdubbelcontrastonderzoek, sigmoïdoscopie). 

Vanuit diagnostisch oogpunt komt colonoscopie 

hiervoor in aanmerking. Echter, naast het feit dat 

de Nederlandse endoscopische capaciteit…



2. Taalniveaus
Verschil taalniveau A1 en C2,vervolg

Taalniveau C2:

…zal ontwrichten indien colonoscopie hiervoor 

wordt gebuikt, zal de lage patiëntenacceptatie van 

colonoscopie de deelnamebereidheid beperken.’



2. Taalniveaus
Taalniveau B1

 Overwegend hoogfrequente woorden en kortere 

zinnen

 Lengte tekst maximaal 0,5 half tot 1 A4

 Onderwerp tekst: dagelijks maatschappelijke 

leven



2. Taalniveaus
Taalniveau B1

Voorbeeld:

‘U rookt. U denkt erover te stoppen met roken. 

Deze brochure helpt u daarbij. In deze brochure 

staan adviezen om te stoppen met roken. Ook staan 

er oefeningen in die u kunnen helpen bij het 

stoppen.’



2. Taalniveaus
Taalniveau Nederlandse bevolking

Iemand met taalniveau B1 leest teksten op A1, A2, 

B1 en met moeite op B2



2. Taalniveaus
Hoe iemand met taalniveau B1 een tekst op 

taalniveau C1 leest

‘Fiscale uitleg bij de aangifte 

In dit onderdeel vindt u fiscale uitleg over het 

aangiftejaar 2015. U vindt informatie over 

bijvoorbeeld fiscaal partnerschap, uw inkomsten uit 

werk en woning, sparen en beleggen, aftrekposten 

en heffingskortingen.

Over sommige onderwerpen is nog extra informatie 

beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van 

aanvullende toelichtingen, die u kunt downloaden.’



2. Taalniveaus
Hoe iemand met taalniveau B1 een tekst op 

taalniveau C1 leest

‘- uitleg bij de -

In dit - vindt u - uitleg over het - 2015. U vindt 

informatie over bijvoorbeeld - -, uw inkomsten uit 

werk en woning, sparen en -, - en -.

Over sommige - is nog extra informatie -, 

bijvoorbeeld - - - - - toelichtingen, die u kunt -.’



2. Taalniveaus

95 procent van de bevolking begrijpt B1. Ook 

mensen met een hoger taalniveau lezen graag B1.

B1 leest:

 sneller

 efficiënter

Want geen:

 abstracties

 dubbelzinnigheden

 lange en complexe zinnen



2. Taalniveaus
Overheidscommunicatie

B1:

 Uitgangspunt van overheidsteksten

 In verschillende wetten vastgelegd dat mensen 

recht hebben op begrijpelijke taal

 Toezichthouders als AFM en NZa: hoge prioriteit 

aan begrijpelijke communicatie

 Overheidsprogramma Tel mee met Taal bestrijdt 

laaggeletterdheid en voorkomen hiervan. 

Initiatief OCW, SZW en VWS 



2. Taalniveaus
Overheidscommunicatie

Leesniveaus:



2. Taalniveaus
Samenvatting

 Taalniveaus zijn een meetlat om het niveau van 

een tekst te bepalen

 Er zijn zes taalniveaus

 95 procent van de bevolking begrijpt taalniveau 

B1

 B1 is het uitgangspunt van 

overheidscommunicatie 

 Toch ligt het gemiddelde taalniveau van de 

overheid op C1 



3. Communicatievoorbeelden vanuit 

de overheid 



3. Communicatievoorbeelden vanuit 

de overheid

3a: directe communicatie vanuit een 

overheidsorganisatie naar de burger

3b: communicatie vanuit een overheidsorganisatie 

via de website



3. Communicatievoorbeelden vanuit 

de overheid

3a: directe communicatie vanuit een 

overheidsorganisatie naar de burger



3a. Communicatievoorbeelden 

vanuit de overheid

Meten van het taalniveau van een tekst

 internet: woorden (www.woordenlijst.org, 

www.ishetb1.nl, 

www.zoekeenvoudigewoorden.nl, 

www.synoniemen.net) 

 internet: trends (www.google.com/trends) 

 De keukentafel (kun je het daar uitleggen?)

 Speciale tools als Klinkende Taal



3a. Communicatievoorbeelden 

vanuit de overheid
Voorbeeldteksten vanuit een overheidsorganisatie

12 teksten beoordeeld:

 1x C2

 10x C1

 1x B2

Gevolgen:

 15% van de lezers begrijpt dit

 25% van de lezers begrijpt dit met moeite

 60% van de lezers begrijpt dit niet



3a. Communicatievoorbeelden 

vanuit de overheid

Terugkerende pijnpunten:

1. Jargon

‘Nota Verbale’, ‘pro Deo advocaat’, ‘commissary 

account’, ‘medical checkup’

2. Afkortingen

‘z.s.m.’, ‘jl.’, ‘m.b.t.’

3. Slecht gestructureerde tekst

‘Kan ik u informeren’, ‘Ik zal uw bericht onverkort 

(..) toesturen’, ‘deel ik mee’



3a. Communicatievoorbeelden 

vanuit de overheid
Terugkerende pijnpunten, vervolg:

4. Onduidelijk geformuleerde zinnen

‘De [ORGANISATIE] zal een concept tekst voor een 

Nota Verbale voorbereiden zodat wanneer dit 

opportuun wordt geacht snel kan worden 

gehandeld. Mocht uw advocaat het noodzakelijk 

vinden dat genoemde nota wordt verzonden dan is 

het belangrijk dat hij hierover zelf ook even contact 

opneemt met de [ORGANISATIE], vooral als timing 

voor hem belangrijk is.’



3a. Communicatie vanuit de 

overheid

Terugkerende pijnpunten, vervolg:

5. Formeel

‘Onze [ORGANISATIE] te [STAD]’, ‘Uw recente 

betaling van 7 juni’, ‘Mocht dit noodzakelijk zijn’, 

‘hedenmiddag’, ‘derden’, ‘Ik heb uw mailbericht 

ontvangen waarin u uw bezorgdheid uitspreekt over 

David.’



3a. Communicatie vanuit de 

overheid

Terugkerende pijnpunten, vervolg:

6. Teveel informatie

‘Als wordt bevestigd dat uw broer, SP, geboren 

14/8/91 is gearresteerd op 26 april j.l. tijdens zijn 

vlucht van Curaçao via Düsseldorf naar Amsterdam, 

zal de [ORGANISATIE] contact met hem opnemen.’



3a. Communicatie vanuit de 

overheid

Terugkerende pijnpunten, vervolg

7. Beeldspraak/figuurlijke taal

‘In de regel’, ‘voordat hij op het vliegtuig zit’, 

‘willens en wetens’, ‘Als hij u als contactpersoon 

opgeeft.’ 



3a. Communicatie vanuit de 

overheid

Samenvatting

 Communicatie van deze organisatie is meestal op 

C1-niveau

 60 procent van de ontvangers begrijpt dit niet

 Terugkerende pijnpunten zijn jargon, 

afkortingen, slecht gestructureerde tekst, 

onduidelijk geformuleerde zinnen, formeel 

taalgebruik, teveel informatie in een zin en 

beeldspraak/figuurlijke taal



3. Communicatievoorbeelden vanuit 

de overheid

3b: communicatie vanuit een overheidsorganisatie 

via de website



3b. Communicatie vanuit de 

overheid

Tekstvoorbeelden

 ‘Als u in redelijkheid geen mogelijkheid heeft om 

goede brondocumenten te leveren of indien de 

[ORGANISATIE] dit niet van u kan verlangen, 

behoort de [ORGANISATIE] gegevens te ontlenen 

aan een verklaring die u ten overstaan van een 

door het [ORGANISATIE]bestuur aangewezen 

ambtenaar onder ede of belofte heeft afgelegd, 

die op schrift is gesteld en door u is 

ondertekend.’



3b. Communicatie vanuit de 

overheid

Tekstvoorbeelden, vervolg

 ‘Voorwaarden

Als mensen bijvoorbeeld slecht ter been zijn en 

daardoor geen gebruik kunnen maken van het 

reguliere openbaar vervoer kunnen zij in 

aanmerking komen voor een adequate op de 

persoon afgestemde vervoersvoorziening, die 

bestemd is voor deelname aan het 

maatschappelijk verkeer binnen de directe 

leefomgeving. Deze vervoersvoorziening kan 

bestaan uit…



3b. Communicatie vanuit de 

overheid

Tekstvoorbeelden, vervolg

‘…collectief vervoer (Regiotaxi) of uit een 

maatwerkvoorziening zoals een vergoeding voor het 

gebruik van de eigen auto of een vergoeding voor 

individueel vervoer. Bij een zeer beperkte 

loopafstand kan (al dan niet in combinatie met de 

vergoedingen hierboven genoemd) een 

scootermobiel of een ander verplaatsingsmiddel 

worden verstrekt.

Het primaat ligt altijd bij…



3b. Communicatie vanuit de 

overheid

Tekstvoorbeelden, vervolg

…de algemene voorziening zijnde het collectief 

vraagafhankelijk vervoer (CVV of Regiotaxi).’



3b. Communicatie vanuit de 

overheid

Tekstvoorbeelden, vervolg

 ‘Een schriftelijk verzoek met redenen omkleed.’

 ‘Indien nodig treedt de [ORGANISATIE] op.’

 ‘U heeft geen in aanmerking te nemen 

vermogen.’

 ‘Het verlenen van een huisnummer is veelal 

gekoppeld aan een omgevingsnummer. Er zijn 

verder geen specifieke vormvereisten.’



3b. Communicatie vanuit de 

overheid

Conclusie

 Jargon, ambtelijk, formeel, onduidelijk, teveel 

informatie in een zin

 Maar vooral: niet gericht op de ontvanger, alleen 

denkend vanuit de afzender



4. Taalniveau B1 in de praktijk



4. Taalniveau B1 in de praktijk
De regels van B1

1. voorbereiding

2. zinsopbouw

3. woordkeus



4. Taalniveau B1 in de praktijk
De regels van B1

1. voorbereiding

 bepaal het doel van je tekst

2. zinsopbouw

 maak korte zinnen (gemiddeld 10 woorden per 

zin)

 zet de belangrijkste boodschap vooraan in een 

alinea

 schrijf actief



4. Taalniveau B1 in de praktijk
De regels van B1

2. zinsopbouw, vervolg

 maak geen tangconstructies

 gebruik geen formele taal

 gebruik geen beeldspraak of figuurlijke taal

 gebruik geen laagfrequente woorden

 schrijf consistent (geen synoniemen, hanteer 

dezelfde schrijfstijl voor de hele tekst)



4. Taalniveau B1 in de praktijk
De regels van B1

3. woordkeus

 gebruik concrete woorden

 gebruik geen jargon

 schrijf zoveel mogelijk in het Nederlands

 gebruik korte woorden

 gebruik moderne woorden en vermijd archaïsche

 gebruik geen afkortingen



4. Taalniveau B1 in de praktijk
1. voorbereiding: bepaal het doel van je tekst

Ik wil de lezer: Doel:

informeren de lezer weet [..]

instrueren de lezer kan [..]

adviseren de lezer kiest [..]

aanzetten tot de lezer gaat [..]

iets laten voelen de lezer voelt [..]



4. Taalniveau B1 in de praktijk
1. voorbereiding: bepaal het doel van je tekst

 Je schrijft concreter en eenduidiger als je van 

tevoren bedenkt wat je doel is.

 Controleer na het opstellen van je tekst of je je 

doel hebt bereikt.



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: maak korte zinnen, schrijf actief, 

gebruik verbingswoorden

 Bekijk waar je een punt kunt zetten en waar je 

een nieuwe zin kunt beginnen.

 Bedenk bij elke komma of het ook een punt kan 

zijn.

 Wees zuinig met haakjes en gedachtestreepjes. 

Maak van zo’n tussenzin liever een nieuwe zin.



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: maak korte zinnen, schrijf actief, 

gebruik verbindingswoorden, vervolg

 Zinnen mogen beginnen met verbindingswoorden 

die worden gebruikt om langere zinnen aan 

elkaar te verbinden.

Bijvoorbeeld:

‘dan’, ‘of’, ‘en’, ‘deze’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: maak korte zinnen, schrijf actief, 

gebruik verbindingswoorden, vervolg

Niet: 

‘Hij ontvangt dan een informatiepakket, waarin 

ook een formulier zit waarmee hij een persoon 

in Nederland aan kan wijzen als 

contactpersoon.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: maak korte zinnen, schrijf actief, 

gebruik verbindingswoorden, vervolg

Maar: 

‘Hij ontvangt dan een informatiepakket. Hierin 

zit een formulier. Daarmee kan hij iemand in 

Nederland aanwijzen als contactpersoon.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: maak korte zinnen, schrijf actief, 

gebruik verbindingswoorden, vervolg

Niet: 

‘Hij krijgt een pro Deo advocaat toegewezen, 

maar men kan ook -op eigen kosten- een 

particulier advocaat aantrekken.’

Maar:

‘Hij krijgt een pro deo advocaat toegewezen. 

Maar hij kan ook een eigen advocaat inhuren. 

Hiervoor moet hij dan wel zelf betalen.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: zet de belangrijkste boodschap 

vooraan in een alinea en schrijf actief

Niet:

‘Wanneer een Nederlander in Duitsland is 

aangehouden en in voorlopige hechtenis zit, dient u 

bij een bezoek aan de gevangenis in de regel een 

bezoekvergunning van de rechtbank of het openbaar 

ministerie te overleggen. U kunt deze vergunning 

per fax of brief aanvragen.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: zet de belangrijkste boodschap 

vooraan in een alinea en schrijf actief, vervolg

Maar:

‘Wilt u iemand bezoeken die in Duitsland in de 

gevangenis zit? Dan heeft u een bezoekvergunning 

nodig. Deze bezoekvergunning wordt uitgegeven 

door de rechtbank of het Openbaar Ministerie. Wilt 

u een bezoekvergunning aanvragen? Stuur dan een 

fax of een brief.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: zet de belangrijkste boodschap 

vooraan in een alinea en schrijf actief, vervolg

 Is er een ‘Als… dan…-constructie’? Vervang deze 

dan door een vraag.

Niet: ‘Spreekt u beiden geen Duits, dan is het 

verstandiger een tolk in te huren.’

Maar: 

‘Spreekt u allebei geen Duits? Huur dan een tolk 

in.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: maak geen tangconstructies

Tangconstructie: wanneer informatie die bij elkaar 

hoort, niet bij elkaar staat in een zin.

Niet: ‘Tijdens het bezoek, wanneer er nog sprake is 

van voorarrest, mag alleen Duits worden 

gesproken.’

Maar: 

‘U mag tijdens het bezoek alleen Duits spreken. Dit 

komt omdat het gaat om een voorarrest.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: maak geen tangconstructies, vervolg

Niet: ‘De [ORGANISATIE] kan, samen met de 

[ORGANISATIE] in Düsseldorf, in het algemeen erop 

toezien dat de rechtsgang in Duitsland op de juiste 

wijze verloopt.’

Maar: 

‘De [ORGANISATIE] controleert of de rechtsgang in 

Duitsland op de juiste manier wordt uitgevoerd. Dit 

gebeurt samen met de [ORGANISATIE] in 

Düsseldorf.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: geen beeldspraak

Niet: ‘Hij heeft net een medical checkup achter de 

rug.’

Maar: 

‘Hij heeft net een medisch onderzoek gehad.’

Niet: ‘In de regel gaan daar minimaal twee weken 

overheen.’

Maar: 

‘Dat duurt meestal twee weken.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
2. zinsopbouw: geen beeldspraak, vervolg

Niet: 

‘Aangezien een beroep moet worden gedaan op 

derden (…)’

Maar: 

‘Anderen moeten helpen (…)’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
3. woordkeus: gebruik concrete woorden, geen 

jargon, geen archaïsche woorden

Niet: ‘hedenmiddag’, ‘conform’, ‘individuen’, 

‘zodoende’, ‘bovengenoemd’, omtrent de situatie’, 

‘opportuun’, ‘hetgeen’, ‘doen toekomen’, ‘inzake’, 

‘deportanten’ (geen bestaand woord!), 

‘overeenkomstig.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
3. woordkeus: gebruik concrete woorden, geen 

jargon, geen archaïsche woorden, vervolg

Ook niet: ‘In vervolg op onze brief aan u van 9 

februari 2017, deel ik u mee van de heer Jansen te 

hebben vernomen dat hij er de voorkeur aan geeft 

geen of andere contactpersonen aan te stellen. Aan 

u kan daarom vanaf heden geen informatie meer 

verstrekt worden door de [ORGANISATIE] over de 

detentie van de heer Jansen.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
3. woordkeus: gebruik concrete woorden, geen 

jargon, geen archaïsche woorden, vervolg

Al helemaal niet: ‘Voor uw algemene informatie 

moge het volgende dienen.’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
3. woordkeus: gebruik geen afkortingen

 Geen afkortingen als ze niet nodig zijn: ‘z.s.m.’, 

‘j.l.’, ‘m.b.t.’ 

 Ingeburgerde afkortingen zijn met kleine letters 

aan elkaar: ‘mbo’, ‘havo’, ‘vwo’

 Bij afkortingen van meer dan 4 letters is alleen 

de 1e letter een hoofdletter: ‘Unicef’, ‘Unhcr’



4. Taalniveau B1 in de praktijk
3. woordkeus: gebruik geen afkortingen, vervolg

 Gebruik bij afkortingen van organisaties in een 

zin altijd een lidwoord: ‘Het UWV geeft 

informatie’ in plaats van ‘UWV geeft informatie’.

 Schrijf een woord dat je wilt afkorten de eerste 

keer voluit met de afkorting erachter tussen 

haakjes. Daarna kun je altijd de afkorting 

gebruiken in een tekst: ‘Het ministerie van 

Algemene Zaken (AZ)’.



4. Taalniveau B1 in de praktijk
Samenvatting

 Denk aan voorbereiding, zinsopbouw, woorden

 Bepaal altijd het doel van je tekst 

 Maak korte zinnen, schrijf actief, gebruik 

verbindingswoorden

 Zet de belangrijkste boodschap vooraan in de 

alinea

 Maak geen tangconstructies

 Gebruik geen beeldspraak

 Gebruik concrete woorden, geen jargon, geen 

afkortingen



5. Opletten bij B1



5. Opletten bij B1

 Geen Jip en Janneketaal: neem de ontvanger 

serieus.

 B1 gaat niet alleen om eenvoudige woorden maar 

ook om de structuur van een tekst, het overzicht 

en de inhoud.

 B1 kan in principe altijd maar hoeft niet: bepaal 

je doelgroep.

 B1 maakt communicatie niet opeens altijd 

begrijpelijk.

 Bedenk bovenal: hou het simpel.





Discussiepunten

 ‘B1 hoeft in ons geval niet, want onze doelgroep 

begrijpt het wel.’

 ‘B1 kan in ons geval niet, want de informatie 

moet alle situaties dekken.’

 ‘B1 kan in ons geval niet, want het onderwerp 

ligt veel ingewikkelder en genuanceerder.’



Remco Faasen

info@woordenstroom.com


