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Duidelijke taal 

De gemeente Deventer produceert jaarlijks stapels teksten. 

Ambtenaren schrijven onder andere e-mails, folders, brieven 

en beleidsstukken. In de meeste gevallen gaat het om teksten 

die openbaar zijn. Het is dus noodzakelijk dat deze teksten 

voor iedereen snel en eenvoudig te begrijpen zijn. De inhoud 

moet duidelijk zijn voor alle Deventenaren, of ze nu ambtenaar, 

raadslid of geïnteresseerd bewoner zijn.  

Bij veel publieksteksten wordt al rekening gehouden met de 

gewenste duidelijkheid voor de lezers. Voor beleidsstukken van 

de gemeente ligt dat nog anders. Veel van deze teksten 

bevatten moeilijke ambtelijke woorden of afkortingen. Vaak 

bevatten ze ook onduidelijke zinnen of zijn de teksten op 

onderdelen vaag. Voor beleidsteksten van de gemeente geldt 

dat er nog het nodige verbeterd kan worden aan de kwaliteit, 

eenduidigheid en duidelijkheid. 

Teksten hoeven niet simpel te zijn, maar moeten wel duidelijk 

zijn. Duidelijke taal in beleidsteksten zorgt voor goed geïnfor-

meerde burgers en kan daarmee ook zorgen voor duidelijke 

besluitvorming.  

De PvdA-fractie pleit daarom voor klare taal. 

 

Wat is het doel van deze notitie? 

Deze notitie van de PvdA-fractie vraagt om duidelijke taal in gemeentelijke beleidsteksten. Daarmee 

bedoelen we teksten waarin gemeentelijke voorstellen, informatie of discussies aan de orde komen. Hierbij 

kan gedacht worden aan de stukken die tweewekelijks bij de agenda voor de politieke markt zitten. Maar 

dit geldt ook voor rapportages vanuit de gemeente of rapporten die anderen schrijven in opdracht van de 

gemeente. Hierbij pleiten we als PvdA niet voor onnodige versimpeling van taal maar voor noodzakelijke 

verduidelijking. Het niveau van een tekst hoeft niet te dalen wanneer zaken beter uitgelegd worden. In deze 

notitie gaan we kort in op onduidelijke beleidstukken en geven we enkele voorbeelden. 

Deze notitie van de PvdA-fractie is het startpunt van een discussie over meer duidelijkheid in 

beleidsteksten van de gemeente. Het is altijd makkelijker om mensen bij discussie te betrekken wanneer 

de bijbehorende informatie duidelijk is.  
 

Wat een tekst duidelijk maakt is niet altijd goed aan 

aan te geven. Dat zal per persoon verschillen. 

Iedereen leest een tekst anders. De leesbaarheid van 

een tekst is daarom nooit vanzelfsprekend. Teksten 

moeten echter wel iets bieden voor de gemiddelde 

lezer. Het kan dus áltijd duidelijker in élke tekst. 

 

Wat doet de gemeente Deventer? 

De gemeente Deventer wil graag dat haar inwoners 

actief betrokken worden bij de onderwerpen die spelen 

in de gemeente. Het belang van deelname van 

Deventenaren is daarom ook beschreven in het 

Collegeprogramma 2005-2010 van het College van 

B&W. Ook in het laatste Burgerjaarverslag over 2008 

wordt in het kwaliteitshandvest aandacht besteed aan 

heldere communicatie naar bewoners.  

Het zal je maar gebeuren: 
Je leest een gemeentelijke tekst over een 

onderwerp dat je interesse heeft of waar je 

een belang in hebt. Je wilt meer weten over 

gemeentelijke plannen waar binnenkort een 

politieke markt over wordt gehouden. 

Sommige delen van de tekst moet je wel 

twee of drie keer lezen voor je precies 

begrijpt wat er staat. En van sommige delen 

is na een aantal keren nog steeds onduidelijk 

wat er staat. De tekst is niet echt moeilijk 

maar er worden vage termen en ambtelijke 

woorden gebruikt. Je kunt goed lezen en 

schrijven maar je gaat bijna aan jezelf 

twijfelen, aangezien dit stuk toch onduidelijk 

en vaag blijft. Zo kun je er niet veel mee. Je 

blijft met meer vragen zitten dan je aan 

antwoorden vindt in het stuk.  Laat dan maar 

zitten, denk je. 

Daarom pleit de PvdA in Deventer voor 

helder taalgebruik, ook in ambtelijke teksten. 

Dat maakt het voor Deventenaren makke-

lijker om deel te nemen aan discussies . 

 

Voorbeeld van een vage gemeentelijke tekst: 

“De gemeente Deventer wil graag het openbaar 

vervoer in de stad versterken. In deze OV-Visie 

wordt daarom een integraal maatregelenpakket 

beschreven waarmee de rol van het openbaar 

vervoer wordt versterkt. Concreet spitst deze 

visie zich toe op een aantal concrete 

speerpunten, waarvoor een bestuurlijk besluit 

nodig is.” 

Bron: Openbaar-vervoervisie Deventer, april 2008 

 

Hier had bijvoorbeeld ook kunnen staan:  

“De gemeente Deventer zal zich inzetten voor 

verbetering van het openbaar vervoer in de 

stad. In deze OV-visie wordt daarom een breed 

pakket aan maatregelen beschreven waarmee 

we die verbeteringen mogelijk maken. Deze 

visie richt zich vooral op een aantal hoofd-

thema’s waar het College van B&W en de raad 

nog apart over zullen besluiten.” 
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In het bijbehorende kwaliteitshandvest van de gemeente over 

communicatie richting bewoners staat het volgende: 
 

Begrijpelijk taalgebruik 

In onze formulieren, brieven en nieuwsbrieven, in de Deventer Nu 

en op onze website gebruiken wij begrijpelijke, eenvoudige taal. 

Het taalgebruik in Deventer Nu wordt door 80% van de lezers als 

(zeer) makkelijk ervaren. Een enkeling vindt het taalgebruik (zeer) 

moeilijk. Onze informatie is actueel en compleet. Een klantenpanel 

beoordeelt de informatie. In 2009 geeft dit panel zijn eerste 

beoordeling. 
 

Bron: Burgerjaarverslag 2008 

 

De gemeente Deventer let al extra op de kwaliteit van teksten 

die direct voor haar inwoners bedoeld zijn. Er wordt rekening 

gehouden met de leesbaarheid van formulieren, brieven en 

nieuwsartikelen.  

Er is echter op dit moment geen beleid gericht op de kwaliteit 

van bijvoorbeeld beleidsteksten en beschikkingen van de 

gemeente. Een gemeente die haar burgers graag betrokken wil 

zien bij onderwerpen moet daar ook in haar beleidsteksten 

rekening mee houden. De kwaliteit en duidelijkheid daarvan 

zijn nog zeer wisselend. 

 

Doelgroepen: 

De gemeente richt zich met name op mensen die problemen 

hebben met lezen en schrijven. Deze laaggeletterden kunnen 

extra begeleiding krijgen om beter te leren lezen en schrijven. 

Brochures, formulieren en brieven zijn aangepast om ze 

leesbaarder te maken voor deze doelgroep. 

Voor mensen die geen problemen met lezen en schrijven 

hebben, kunnen teksten uit beleidsstukken van de gemeente 

soms toch onbegrijpelijk zijn. Het gaat hier dan om mensen die 

voor hun belangen willen opkomen en die bij discussies 

betrokken willen zijn. Daarvoor moeten zij wel de gemeentelijke 

beleidsstukken kunnen lezen. Verschillende gemeenten en andere overheden voeren hier al wel actief 

beleid op. Deventer nog niet. Zonder dat er eenheidsworst in teksten moet ontstaan is een verbeterslag 

voor meer duidelijkheid noodzakelijk.  

 

Is dit onderwerp nieuw? 
Er is in Nederland al veel geschreven en gesproken over 

duidelijke taal door de overheid. De Tweede 

Kamerfractie van Groenlinks heeft in 2006 al een 

initiatiefnota geschreven die de titel ‘Heerlijk Helder 

Hollands’ droeg. Hierin beschreef zij het probleem van 

onduidelijke taal door de overheid en kwam zij met 

suggesties.  

Als vervolg hierop hebben zowel voormalig minister 

Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing), als minister Ter 

Horst, minister (Binnenlandse Zaken), aangekondigd dat 

de overheid werk moest gaan maken van duidelijke 

informatie en duidelijk taalgebruik. Heldere communicatie 

naar burgers is een van de speerpunten in het beleids-

programma van het Kabinet voor de periode 2007-2011. 

Ook Alexander Brenninkmeijer, de Nationale 

Ombudsman, kaartte in 2007 complex en onduidelijk 

taalgebruik in ambtelijke stukken aan. 

2 

Nog een vage tekst: 

“Het openbaar vervoer in Deventer zorgt voor 

een duurzame bereikbaarheid van belangrijke 

functies en voorzieningen in de stad, zodat een 

substantiële bijdrage wordt geleverd aan de 

bereikbaarheid en het sociaal functioneren van 

de stad.” 

Bron: Openbaar-vervoervisie Deventer, april 2008 

 

Hier had bijvoorbeeld ook kunnen staan: 

“Het openbaar vervoer in Deventer zorgt ervoor 

dat belangrijke plekken en voorzieningen bereik-

baar zijn. Het OV draagt er zo aan bij dat de stad 

op een milieuvriendelijke manier bereikbaar is en 

sociaal kan functioneren.” 

 

Een ander voorbeeld van een vage tekst: 

“Dit houdt een belangrijke koerswijziging in 

binnen het gemeentelijk beleid. Daar waar in 

het verleden milieu en duurzaamheid rand-

voorwaardelijk waren (plannen werden getoetst 

op milieu- en duurzaamheidvereisten) vormen 

milieu- en duurzaamheidambities vanaf nu een 

belangrijk eigenstandig doel voor het gemeen-

telijk handelen. Ook binnen bijvoorbeeld de 

economische, ruimtelijke en sociale pijler.  

Concreet zal dit betekenen dat in de plannen 

voor bijvoorbeeld de A1-zone, Steenbrugge en 

de wijkaanpak onze ambities ten aanzien van 

klimaat, ecologie en afval (mede)- richting-

gevend zullen zijn.” 

Bron: Visie Duurzaam Deventer, Koersdocument voor 
het nieuwe milieubeleidsplan Deventer 2009-2014, april 
2009 

 

Hier had bijvoorbeeld ook kunnen staan:  

“Dit betekent een belangrijke koerswijziging 

binnen het gemeentelijk beleid. In het verleden 

waren milieu en duurzaamheid erg belangrijk 

bij de beoordeling van plannen. Vanaf nu zijn 

ambities van de gemeente rond milieu en 

duurzaamheid een doel op zich. Bovendien 

moet al het beleid van de gemeente voldoen 

aan voorwaarden van duurzaamheid. Dat geldt 

bijvoorbeeld ook voor het economische, ruimte-

lijke en sociale beleid van de gemeente. Bij de 

uitwerking van concrete plannen en het nemen 

van besluiten zullen deze ambities ook invloed 

hebben. Te denken valt aan de plannen voor 

de A1-zone, woningbouwlocatie Steenbrugge 

en de Wijkaanpak.” 

 



Hij noemde het zelfs een vorm van ‘onbehoorlijk bestuur’. In 

verschillende Scandinavische landen bestaan er zelfs wetten 

die de overheid verplichten tot duidelijke taal in haar 

beleidsstukken. 
 

Voorbeelden van andere gemeenten: 

Verschillende gemeenten hebben al actief beleid gericht op 

duidelijke ambtelijke teksten en rapporten. In Amsterdam heeft 

de gemeente een ‘eigen stijl’, getiteld ‘Helder Amsterdams’. 

Op een aparte website kan men lezen hoe en in welke stijl de 

gemeente wil communiceren met burgers. Ook de gemeente 

Den Haag heeft een eigen stijl die ‘Helder Haags’ heet. Zij 

heeft een website met richtlijnen, tips en voorbeelden voor 

ambtenaren, zodat zij heldere teksten kunnen schrijven. 
 

Wat nu? 

Deze notitie is, zoals gezegd, een startpunt. De PvdA-fractie 

wil niet alleen de gemeente, maar ook de politieke partijen 

oproepen om in hun informatie duidelijke taal te gebruiken. 

Daarbij wil de PvdA-fractie ook haar eigen informatie kritisch 

bekijken.  

Het kan namelijk altijd duidelijker. 

 

Enkele suggesties richting gemeente: 

 Maak beleidsstukken die duidelijk zijn en dus 

geschikt voor een groter publiek; 
 

 Gebruik duidelijke taal in deze beleidsstukken maar 

géén ‘Jip-en-Janneketaal’! Een tekst te simpel 

maken verbetert de tekst niet; 
 

 Vermijd zoveel mogelijk ambtelijke woorden, 

afkortingen etcetera. Bied bij stukken standaard 

een begrippen- of afkortingenlijst aan; 
 

 Laat het klantenpanel, dat gemeentelijke informatie  

beoordeelt op kwaliteit en begrijpelijkheid, ook 

beleidsteksten meenemen in zijn beoordeling; 
 

 Leg procedures en termijnen rond besluitvorming 

in stukken helder uit, zodat mensen weten hoe en 

wanneer ze contact moeten zoeken met gemeente 

of raadsfracties;  
 

 Zorg ervoor dat in de ambtelijke organisatie 

kritisch gekeken wordt naar stukken. Laat altijd 

iemand met een rode pen de stukken beoordelen! 
 

 Beloon ambtenaren die goede, heldere stukken 

schrijven. Stel binnen de gemeente Deventer een 

competitie in om de goede voorbeelden te tonen. 
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Een laatste voorbeeld van een vage tekst: 

“De gemeente Deventer wil burgers faciliteren 

en stimuleren om initiatieven te ondernemen die 

de kwaliteit van de samenleving en/of hun 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten. 

Tonen de bewoners zelf veel of weinig initiatief 

tot maatschappelijke inzet? In gebieden waar 

de sociale structuur zwak ontwikkeld is, kan de 

gemeente aanjager van sociale betrokkenheid 

zijn. Daar, waar mensen zelf het initiatief nemen 

is de rol van de gemeente faciliterend.” 
 

Bron: Beleidsplan WMO Deventer 2008-2011 

 

Hier had bijvoorbeeld ook kunnen staan: 

“De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat 

mensen bijdragen aan een samenleving waarin 

het fijn leven is. Het is belangrijk dat mensen 

elkaar helpen om zelfstandiger te kunnen zijn, 

zodat de gemeente niet overal voor nodig is. De 

gemeente Deventer wil graag helpen bij 

initiatieven die de zelfstandigheid en de sociale 

contacten van mensen kunnen verbeteren. 

Wat doet de gemeente als bewoners veel of 

juist weinig doen voor hun directe leefom-

geving?  

Wanneer bewoners weinig contact met elkaar 

hebben, zal de gemeente helpen bij het 

verbeteren van de onderlinge contacten en de 

samenwerking. De gemeente helpt met advies, 

locaties voor activiteiten en financiële middelen 

wanneer mensen wel veel zelf regelen.” 

 


