
Taaltraining voor alle 155 medewerkers van gemeente Stein moet 
leiden tot heldere teksten voor burgers 
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De gemeente Stein steekt de komende vijf jaar zo’n 75.000 euro in taaltraining voor 
alle 155 medewerkers, zodat de burger de vaak ambtelijke stukken wat beter kan 
begrijpen. 

Die investering komt voort uit het klanttevredenheidsonderzoek van vorig jaar, waaruit bleek 
dat 38 procent van de inwoners de schriftelijke communicatie over vergunningen niet helder 
geformuleerd vindt. 

Niveau B1 

Daarnaast gaat een nieuwe wet voorschrijven dat in de toekomst bij elk plan aangegeven 
moet worden hoe omwonenden daarbij zijn betrokken. ‘Dan worden goede communicatieve 
vaardigheden van ambtenaren nog relevanter’, staat in het plan van aanpak van de tot meest 
toegankelijke van Nederland uitgeroepen gemeente, die bovendien verwijst naar het VN-
verdrag waarin staat dat iedereen – ook mensen met een beperking – moet kunnen 
meedoen in de samenleving. Een ‘toegankelijke en duidelijke informatievoorziening’ zijn 
daarbij van groot belang. 

Daarom moet dat percentage van 38 procent van de inwoners die zich beklagen over de niet 
heldere taal in vergunningsdocumenten binnen vijf jaar worden teruggebracht naar 19 
procent. Honderd pagina’s op de website van de gemeente Stein (dat is de helft van het 



totaal) worden de komende twee jaar herschreven naar leesniveau B1: ‘eenvoudig 
Nederlands’, dat ook te begrijpen is voor mensen die geen opleiding hebben genoten. En 
alle basisbrieven worden eveneens tegen het licht gehouden en vereenvoudigd. 

Schrijfwijzers 

‘Te veel inwoners begrijpen de taal van ons als gemeente niet goed’, staat in het plan. 
‘Daarmee verliezen we vertrouwen van en contact met de samenleving. Een gemeente die 
echt in gesprek wil met haar inwoners, laat de dialoog niet alleen aan de afdeling 
communicatie over. We staan alleen midden in de samenleving als alle medewerkers 
communiceren.’ 

De gemeente Stein sluit zich aan bij de landelijke ‘Direct Duidelijk Brigade’ en gaat onder 
meer trainingen geven in het structureren en persoonlijk maken van teksten. Ook krijgen 
medewerkers hulpmiddelen als schrijfwijzers en terugkoppeling van de doelgroep. 

 


