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Een cursist van schrijver en trainer |udith Winterkamp gebruikt
dezelfde woorden die ze vlak ervoor nog ouderwets noemde. Hoe
kan dat? Hoeveel van fudiths'verboden woorden'gebruik jij zelf?

Vrees nret, het ts n-laar
DUIDETIJKETAAI

en.je hem nog? Dat konijn met zijn llap

oren in de kroop onldat hij niet begrijpt
\\,at iemand tegen hem zegt? Het r,as

1996, de tweede campagne van Sire om taalgebruikers

te bewegen in duidelijke taal te communiceren. Ruim

vijftien jaar daarvoor had Sire de campagne'Klare taal'

gelanceerd. Blijkbaar was het gewenste effect uitgebleven.

Inmiddels is het 2020 en ik merk in mijn werk als schrijf-

trainer dat duidelijke taal nog steeds weerstand oproept.

Wat weerhoudt mensen toch om in duidelijke taal te

schrijven?

Organisaties vinden het belangrijk dat medewerkers

duidelijk communiceren met klanten en andere lezers. Er

ziin formats, standaardbrieven en soms is er zelfs een taal-

huisstijl die hierbij moet helpen. Daarnaast kdjgen veel

TAALTEST
Hoeveel woorden uit dit rijtje gebruik jij? Tel het woord ook

mee als je het af en toe gebruikt.

1. tevens

2. indien

3. naar aanleiding van

4. betreffende

5. evident

6. dienen

7. ter zake van

8. conform

f. inzake

1O. omtrent

medewerkers een schrijftraining aangeboden. Kortom,

alles wordt uit de kast gehaald voor duidelijke taal.

Een voorbeeld. Elsbeth is deelnemer aan de training
Efectief e-mailen voor managementondersteuners van

een accountantskantoor. Tijdens de introductieoefening
heeft ze een uitgesproken voorkeur voor mijn eigentijdse

herschrijving van een mail van haar afdeling. Ze kan

nauwelijks geloven dat de originele, oubollige tekst door
een van haar collega's is geschreven. "Wie gebruikt nou
zulke ouderwetse woorden', zegt ze in de pauze tegen

een collega. Als ik mijn beroemde verbodenwoordenlijst
uitdeel, is iedereen het erover eens: woorden als derhalve,

tevens en 'met betrekking tot' vallen niet in de categode

duidelijke taal.

lk deel de schrijfopdmcht uit de heer Versluys wil weten

hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd en hoe hoog zijn
uitkedng is als hij over twee jaar stopt met werken. Ir zijn
dossier zie je dat de man 63 iaaÍ is, jurist en al jaren vaste

klant. Je schrijf hem een mail waarin je vertelt dat hii zijn
pensioenopbouw zelf online kan inzien.

II{ GOEDE ORDE ONTVANGEN
Na een kwartier hangen de flappen met de uitgewerkte

opdrachten aan de wand. Ih check de teksten en zie dat de

schriifstijl sterk uiteenloopt, van eigentiids en makkelijk
Ieesbaar tot form€el en onnodig ingewikkeld. Ik stop voor
Elsbeths mail en Iees voor: 'uw mail hebben wij in goede

orde ontvangen en 'met betrekkiog tot uw vraag betref
lende uw pensioenopbouw verrnijzen wij u gaarne naar

uw persoonlijke omgeving welke u via onderstaande url



'lsÈi'öfti coMM u N tcATl E

kunt benadere1r 1)e afsluitiig is "ij hopen u hiermecle

r.oldoende te hebbeti geïnlormeerdl

\Velke reclenen heeft -!llsbeth om in deze firrmele el
oubollige stijl te schrijven? \{aarschijnlijk spcclt de ge

woonte een rol en heeli l.lsbeth op de automirtische Piloot
((\.1're\cn. In rto lirl (.1,,t'Ll ll-.'r'tel..,'P lrl i(r. fr(. .'
zoals ze gelvend is dat te doen. \\'ei zo eÍiiciaint.

Docn $,at ie ge\\,end bent te doen is ltiet alleen clhciënt,

het gceft ook een veilig gevoel. Schrijfje in een nieulr'e

stijl, dan treed je uit je co|nÍottzone. Dat kal1 beclreigenci

zijn. Je loopt immels het risico dtrt ie het niet lloed doet en

kritiek krijgt. Dat noemen \!e externe r{eerstand. Èxternc

\!.eerstand leidl tot interne weerstand. Iets in [lsbeth wil

haar behoeden r.oor deze onveiligheid en houdt liaar

tegen de nieurve kennis toe te passen. Liever schrijft ze

in de haar zo vertrouwde oubollige stijl. I)an $'eet ze oP

r,oolhand rr.elke kritiek haar te rvachten stirilt. Ze l§ect

zelt.s hoe ze clirarop zal reagerenr 'Ik rveet d:rt ik tbrmeel

schrijl maar dat beb ik nou eenmaal zo Seleerd: Kortom,

Elsbeth blijli in haar comfortzone.

ERBIJ WILLEN HOREN

Misschien schrijÍi Elsbeth zo omdat haar manager ook

erg formeel schrijft, en teksten uit ziin naam in dezelfde

stiil moeten. Mogelijk is Elsbeth door hem teruggefloten

omdat een tekst van haar niet voldeed aan zijn norm. Een

vervelende ervaringl Ze besluiti clit overkomt mij nooit

meer. \ianaí dat morneltt schrijft ze altiid heel Íornrc-el.

lnmiclciels krin Llsbeth niet eens nleer anclers schriiven,

rrairkt ze zichzelf rr.iis.

C)f rnisschien rvil Elstreth er graag 'bij' horen. Eer

mdnagementondersteunel heeft cen belan grijke functie

binnel een organisatie. Ze zorgt dat de zaak goecl clraait

Ilhoudelijk is ze vaak urinder op de hoogte. Niks mis

mec, iedel zijn \l-crk. Tocli is het ver'leidelijk voor een

milràgenentonderstcu11er onl net zo te $illen schrijlen

als de inhoudeliik clesliLrndigen. Daardoor lijkt l-ilsbeth

'onc of the ggul'sl Helaas beseft ze niet dàt ook dit een

nrc-chanisme is onr op Ieilig terreii te blijven. Ze probccrt

de nieuu,e stijl iiet uit.

Zeker janrrner, als de mirnagemclttondelsteLlner hilar

schdjlitiil aanpàst da11 die viln dc 1r1alià:!er of inhoudeliik

cleskundige. Het moet jLrist andersoml l)e lDanagernerlloll

dersteLner is imrrers geschoolcl in cle schriftelijke commit

rticatie en volgt aaltvuliende trainingel om die schlijfvaat

digheid actueelte houden en te optimaliseren. \.'et Toals de

inhoudeliik cleskunclige dat op ziin lakgebied doet.

TEST JOUW WOORDI'EUS
Heb je de taaltest in het kader al gedaan? Gebruik je niet

één van deze woorden? Compliment! Met jouw woord-

'Het astultsebeuÍen
\?lt eveneens biÍmen

het kader
\àn de herprofilering

inhastrucUur,

nbedoeltul
'lVat

'Ook het \resdek zal
woden oogeknapt:

'Írye moeten er ereliciet
looÍ§?ken dAtde

bespÍeelóaaóeid in
de taboesfeer

v,,ordt

bedoeltu?'
'Wat

Judith Winterkamp

VERBODENWOORDENLIJST
Duidelijke taal hangt niet alleen af van woordkeus en zinsbouw. ook

structuur en hoofd'en bijzaken scheiden zijn belangrijk Dit artikel

richt zich vooral op de woorden die je gebruikt. Wilje een training om

beter en pakkender te schrijven?

Schrijfje op shop.manàgementsupport.nlin voor de training Creatief

zakelijk schrijven' op 27 oktober in Utrecht. Wilje nu alvast de verbo-

denwoordenlijst? Ga dan naar tiny.cclverboden

l\b Íaoeten er wel over
lsÍueÍl preten:



\

STOP

- \

Op een antwoord
op jouw formele
mail kun je vaak
lang wachten

EÀSY READING IS IIARD WRITING
Een tekst in duideliike taal leest snel en makkelijk.Is een

nrail ingewikkeld en fbrmeel, dan is de kans gÍoot dat

de lezer hem direct sluit en pas weer opent op eell rustig
moment. Vervelendl Voor jou, omdat je ontodig Inng

moet $,achten op antwoord, en voor de lezer, omdat hii
zaken het hefst meteen afhandelt.

Volgens Aristoteles draait het bij overtuigen om drie
punten: ethos, pathos en logos. Logos gaat over de inhoud
van je mail en ethos over jouw geloofwaardigheid. Pathos

gaat over verbinding: durfie echt in contact te treden met
je lezer? Durfje hem te zien ais mens en niet als die iurist
van 63? Durfie hem te benaderen vanuit jezelfals Vera,

Tineke of Martiin?
Natuurlijk durfik dat, denl( je ongetwijfeld. Maar durf

ie dan ook de taal te gebruiken die je als Vera, Tineke of
Martijo gebruikt? Ja? Schrijft dan zoals je de heer Versluys

ook telefonisch zou aanspreken, namelijk in je'gewond

correcte Nederlands. Uiteindelijk schrijft dat veel makke-

lijker en preftiger

Judlth WiíteÍkaflp is schrljveí tralner en coach. Ze begeleidt

schrljvers in duidelijke zakelijke teksten schrÍven. Daarnaast

heeÍt ze diverse taalboeken op haar naam staan. Kijk voor meer

informatie op judithwinterkamp.nl-
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keus zit het wel goed. Scoor je rnaximaal twee woorden?

Lees dit artikel voor je plezier. Wie weet ontdek je nog iets

bruikbaars. Gebruikje drie tot zes woorden? Lees verder

en besluit: vanafvandaag stop ik met moeilijke, ouderwel
se en formele woorden. Is je score zeven ofmeer? Begin

opnieuw met lezen en vraag je afwat jouw reden is voor

deze oubollige en formele woordkeus. Wees eerlijkl Het
an voord is namelijk de basis om te veranderen.

lk lraag Elsbeth naar de reden van haar woordkeus, Ze

reageert \rrmst: 'lk ga ervan uit dat een jurist van 63 een

mail in een forn-rele taal op prijs stelt, vandaar.'

Het is goed dat Elsbeth haar tekst afstemt op de lezer.

Het is alleen de vraag ofhaar aanname terecht is en geen

r.erkapte vorm van weerstand. Hoe kan ze namelijk zo

zeker weten dat de heer Versluys gesteld is op oudeÍlvetse

en Íbrmele taal, uitsluitend op basis van ziin leeftijd en

beroep? Misschien vindt hij de formele schriifstiil in ziin
rakgebied een noodzakelijk kwaad. De kans is groot dat

Elsbeth deze aanname onbewust doet om in haar com

tbrtzone te bliiven zonder gezichtsverlies.

ÀLie $,eerstand ten spiit startte de overheid in oktober

l0l8 een iandelijke campagle voor heldere overheids-

communicatie: 'Direct duidelijkl Het lijkt dan ook de

hoogste tijd om het roer om te gooien en de derhalves,

gaarnes en tevens voorgoed aan de wilgen te hangen. Wat

leYert dat jou op?

ECHI I|OOIT?
Mag je in zakelijke teksten dan nooit een ouderwets

of formeel woord gebruiken? Het is jouw tekst, dus jij
bepaalt. Maar onthoud: met duidelijke taal bereik je meer.

Maar heb geduldl Je moet iets nieuws gemiddeld 25 keer

doen voordilt het went. Succes!


