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Een jaar geleden stelde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) een ‘Direct 
Duidelijk Brigade’ van honderd taalexperts aan om brieven van de overheid duidelijker te 
maken. Sindsdien trekken taalcoaches het land in om ambtenaren te helpen bij het schrijven 
van begrijpelijke teksten.  

Inmiddels zijn 20.000 overheidsteksten verbeterd, blijkt uit een enquête van Knops onder 
188 organisaties, zoals gemeenten en provincies. „Dat is echt veel meer dan de 1000 
teksten die we vooraf als doel hadden gesteld’’, zegt Knops. „We zien dat de sneeuwbal gaat 
rollen.”  

Toch blijkt er nog veel weerstand onder ambtenaren te zijn. Van de organisaties die zijn 
begonnen met het verbeteren van teksten geeft 33 procent aan ‘vaak of zeer vaak’ 
weerstand hiertegen te ervaren van collega’s. Bij nog eens 42 procent is er sprake van 



‘gemiddelde weerstand’. Slechts een kwart proeft enthousiasme over het schrijven van 
begrijpelijke teksten.  

Weerstand 

„Het gaat niet vanzelf”, erkent Knops. „Ik denk dat ambtenaren die direct contact hebben met 
burgers heel goed begrijpen waarom dit moet gebeuren. Het zijn de mensen die daar wat 
verder van af zitten, die weerstand hebben. Dit laat alleen maar zien dat de cultuur en de 
houding verder moeten veranderen.”  

Uit de enquête blijkt dat vooral ICT’ers en juristen moeite hebben hun taalgebruik aan te 
passen. Juristen willen alles ‘dichtgetimmerd hebben’, waardoor teksten onbegrijpelijk 
kunnen worden. Ambtenaren krijgen ook het gevoel dat hun vakkennis niet serieus wordt 
genomen door de versimpeling van taal. Verder vinden ze het niet altijd nodig teksten te 
veranderen. ‘Inwoners begrijpen het toch wel’, is de gedachte.  

Plicht 

„Wij hebben als overheid de plicht begrijpelijke boodschappen uit te zenden”, reageert 
Knops. „Als twee juristen met elkaar in gesprek gaan, en praten over hun vak, begrijpen de 
meeste mensen niet waar het over gaat. Dat vind ik niet zo erg. Het wordt anders als die 
jurist met burgers in gesprek gaat. Dan moet die het duidelijk willen uitleggen.”  

Het kabinet trok vorig jaar 3 miljoen euro uit voor de ‘Direct Duidelijk Brigade’. Het geld wordt 
onder meer gebruikt voor een hulppakket voor overheidsinstanties. Daarin zitten 
voorbeeldbrieven, een woordenlijst met alternatieven voor ambtelijk jargon en een checklist 
voor het schrijven in heldere taal. Volgend jaar komt er ook een speciale ‘taalhulplijn’ voor 
ambtenaren, net als een app die helpt om moeilijke teksten te herschrijven.  

 


