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Wie kan er niet lezen?
Deze workshop gaat over mensen die (een beetje) kunnen lezen



In welke taal leest u 
normaal?



Begrijpt u alles wat u te lezen
krijgt?



Hoe komt dat?

•Geen interesse
• Kleine letters

•Moeilijke woorden
• Té veel woorden
• Te weinig ruimte tussen

de regels
•Onduidelijke plaatjes
• Slechte opmaak



Hebben mensen met 
beperkingen een aparte taal 

nodig?



Moet belangrijke informatie
niet zo opgeschreven zijn
zodat bijna iedereen die 

begrijpt?



Wat staat hier?
Z



Wat staat hier?
2



Wat staat hier?
#



Wat staat hier?
V



Maar….wie letters herkent
kan nog niet lezen



Wat staat hier?

Ik



Wat staat hier?

Ik kan



Wat staat hier?

Ik kan lezen



Maar….Woorden lezen
betekent nog niet dat een zin 

begrepen wordt



Een zin om te lezen

Het is een stereotype dat mensen met 
beperkingen niet kunnen lezen



Wat is een

Stereotype



Wat is een stereotype

Een stereotype is een beeld van iemand of 
een groep mensen dat niet per se waar is.
Stereotypes kunnen schadelijk zijn omdat
ze ervoor kunnen zorgen dat je mensen
onbewust anders gaat behandelen
https://www.mo.be/video/wat-een-stereotype



Nogmaals de zin

Het is een stereotype dat mensen met 
beperkingen niet kunnen lezen



Wat je ook kunt schrijven

De meeste mensen met beperkingen
kunnen lezen



Moeilijke woorden

Vaak niet nodig



Lezen en begrijpen: hoe doen we dat?

Tijdens het lezen maken we op 3 manieren een 
voorstelling in ons hoofd



Lezen en begrijpen: hoe doen we dat?

1. Oppervlakkig begrip: de woorden

à Blijven kort in onze herinnering: meestal herinneren we ons niet alle 
woorden



Lezen en begrijpen: hoe doen we dat?

2. Iets dieper begrip: woorden en zinnen aan elkaar gekoppeld

àGlobaal navertellen waar tekst over gaat 
à Los van begrip van de betekenis



Lezen en begrijpen: hoe doen we dat?

3. Diep begrip: koppelen van wat we gelezen hebben met wat we al 
wisten

àAanvullen/ veranderen van wat we weten door wat we lezen
àNieuw plaatje in hoofd 
àTe gebruiken om nieuwe informatie te begrijpen en er gebruik van te maken



Dus….Zinnen kunnen lezen
betekent nog niet dat de 
tekst begrepen worden





Wat is de overheid?



De overheid als zender: hoe 
doet die het?



Overheidsinformatie begrijpen: lastig

Iedereen op eigen kracht? Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten. 
College voor rechten van de mens, 2020



Overheidsinformatie
• Brief schrijven aan de overheid, bijvoorbeeld een bezwaarschrift 
à 1 op 5 (erg) moeilijk
à bij laagopgeleiden bijna 1 op 3

Iedereen op eigen kracht? 
Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten. 
College voor rechten van de mens, 2020



Risico op miscommunicatie bij de ‘zender’
• Blinde vlekken voor jargon en in eigen ‘taalbubbel’ zijn

• Te moeilijke of onduidelijke taal (voorbeeld tijd/duur afspraak)

• Teveel informatie in een keer

• Te snel informatie geven

• Blijven uitleggen met steeds andere woorden

• Denken vanuit eigen plek en niet vanuit de ontvanger

• Zenden in plaats van communiceren (wat nodig is is afstemmen)



En de ontvanger, hoe doet
die het?



Risico op miscommunicatie bij de ‘ontvanger’

•Voorkennis is er niet
•Weinig aandacht 
•Weet niet wat wel en wat niet belangrijk is
•Stress



Laten we eens 5 minuten oefenen

Met een tekst van de website van de VGN 
wat is hiervan belangrijk voor mensen met 

beperkingen?



Onafhankelijke deskundige

Sinds november 2021 is de externe deskundige in de Wet zorg en dwang vervangen door de onafhankelijke 
deskundige. Een externe deskundige, de naam zegt het al, mocht niet werkzaam zijn bij de zorgorganisatie die de 
cliënt over wie advies wordt gevraagd onvrijwillige zorg verleent. Voor de onafhankelijke deskundige geldt dit vereiste 
niet. De zorgverantwoordelijke heeft sinds deze wijziging dus de mogelijkheid om een externe dan wel een interne 
deskundige te raadplegen.
Het opvallendste verschil met de eisen waaraan de externe deskundige moest voldoen, is dat de mogelijkheid om als 
externe deskundige op te treden in de gehandicaptenzorg beperkt was tot artsen VG, psychiaters, gz-psychologen, 
orthopedagoog-generalisten en verpleegkundigen. De mogelijkheid om als onafhankelijke deskundige op te treden is 
niet beperkt tot deze beroepsgroepen.

Standpunt VGN

De voorgestelde wijziging vergroot de mogelijkheden van de zorgverantwoordelijke om ten aanzien van iedere cliënt 
individueel te beoordelen welke deskundige het best gekwalificeerd is om advies uit te brengen. Daarmee draagt de 
wijziging eraan bij dat onvrijwillige zorg tijdig afgebouwd kan worden. VGN steunt de voorgestelde wijziging daarom 
van harte.



De kern

• De Wet verandert

• Welke wet? De wet zorg en dwang

• Wat gaat er veranderen: vroeger moest er een externe deskundige zijn.

• Niet iedereen mocht externe deskundige zijn.

• Nu heet die deskundige, onafhankelijke deskundige.

• Iedereen mag onafhankelijke deskundige zijn.

• De VGN vindt dit een heel goed plan.



Afbeeldingen

• Foto’s
•Pictogrammen
• Tekeningen
•Grafieken
• Tabellen
• Filmpjes
• Etc.



Uit onderzoek bekend

• Er is weinig (goed) onderzoek naar afbeeldingen – begrijpelijke 
taal
• Toevoegen van afbeeldingen leidt niet tot beter tekstbegrip
• Bij zeer lage taalvaardigheden: slechter begrip door 

afbeeldingen
• Afbeeldingen worden stukje voor stukje door hersenen verwerkt
• Teveel visuele stimuli vertraagt informatieverwerking



Pictogrammen

Pictogrammen kunnen in één oogopslag iets duidelijk maken. Sommige 
mensen hebben moeite met lezen of kunnen niet lezen, maar door 
pictogrammen kunnen ze toch zien wat er bedoeld wordt.

Maar dan moeten ze wel meteen herkend worden!



Wat bekent dit?



Afbeeldingen over Corona



Afbeeldingen over Corona



Afbeeldingen over Corona



En pas op Nederlandse Spoorwegen



Want op de kop….



Serieus genomen voelen? Depressie



Webinformatie
•Digitalisering (overheids)diensten

• Lage taalvaardigheden = Vaak weinig digitale vaardigheden

• 11% van bevolking moeite met basaal computergebruik

• Bij laaggeletterden: ruim 3x zo veel mensen

• Achterblijvers, minder gebruik van websites



Iconen zijn lastig

Bron: beeldbank.gebruikercentraal.nl 





Zoeken naar het evenwicht

Begrijpelijk en acceptabel



Belangrijke vragen voor dat u begint

1. Wie zijn mijn lezers? 
2. Wat is het doel van de informatie?
3. Wat is de belangrijkste boodschap?
4. Wat voegt niets toe, leidt af of roept vragen op? 
5. Welk medium is het handigst?
6. Hoe zit het met de processen achter de informatie?



Taal voor allemaal ®
• Methode voor taalboodschappen in begrijpelijke taal
• Basis methode: (wetenschappelijke) kennis basis 
• Uva, Koraal en Zuyd + team
• www.taalvoorallemaal.com

http://www.taalvoorallemaal.com/


Taal voor allemaal is

1. Schrijven in Taal voor allemaal
2. Afbeeldingen in Taal voor  allemaal (of niet)
3. Testen in Taal voor allemaal à herinnering en begrip

Rekening houdend met alle lezers
Bij voorkeur 1 versie voor iedereen



Laatste versie september 2021



April 2022



Testen

Hoe organiseer je het testen van informatiematerialen?

• Met een goede testopzet: je test jouw tekst niet de testers!
• Zéggen dat je het begrijpt wil niet zeggen dat je het ook echt begrijpt; 

test dus echt het begrip
• Test ook de toon/ acceptatie
• Waak voor verse blik bij testers; vaak testen = ingewijd worden in het 

jargon  J



Waarom een dag van de 
begrijpelijke communicatie?
Belangrijke burgercommunicatie

moet altijd voor alle mensen
begrijpelijk zijn



Meer informatie

www.taalvoorallemaal.com

http://www.taalvoorallemaal.com/
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Bedankt
Contactgegevens: X.M.H. Moonen
E-mail: x.m.h.moonen@uva.nl

Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/xavier-
moonen-4868b39/

www.taalvoorallemaal.com

mailto:x.m.h.moonen@uva.nl

