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Vooraf

De ideale juridische tekst…

… waar moet die aan voldoen?



Vooraf

Een voorbeeld

• Gewijzigde persoonlijke situatie
Mocht de betreffende persoon van mening zijn dat zijn persoonlijke 
situatie sinds de eerdere beoordeling dusdanig is gewijzigd dat een ander 
oordeel door het UWV aangewezen is, dan kan de betreffende persoon via 
het college alsnog een advies beschut werk in het kader van de 
Participatiewet aanvragen. Dit kan binnen de termijn van 12 maanden. Het 
UWV moet deze persoon op grond van de gewijzigde omstandigheden 
beoordelen door de vragen genoemd in artikel 3 lid 1 Besluit advisering 
beschut werk te beantwoorden aan de hand van nader onderzoek (artikel 
3 BABWERK artikel 3 lid 6 Ontwerpbesluit advisering beschut werk*).

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/toon/inhoudsopgave/4503
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/98553
http://docs.schulinck.nl/dLwDYEd3IY3


Vooraf

Kan dit ook?

• Is uw situatie veranderd? 
Dan kunt u binnen een jaar opnieuw beschut werk aanvragen bij de 
gemeente. Het UWV onderzoekt dan opnieuw of u daar recht op heeft. De 
regels voor dit onderzoek staan in artikel 3 lid 1 en 6 Besluit advisering 
beschut werk.

Wat vind je ervan?

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/toon/inhoudsopgave/4503


Waarom?



Wat zijn taalniveaus?
Wat: een meetlat waarmee je het taalniveau van mensen kunt meten

B1 = “Jip-en-Janneketaal”

Oorsprong: Raad van Europa, Europees Referentiekader

Vervolg: overgenomen door communicatiebureaus als middel om 
communicatie te versimpelen voor het bedrijfsleven

eígenlijk: niet een tekst, maar een mens heeft een taalniveau

Welk niveau? afhankelijk van 3 zaken:

1. interesse

2. kennis

3. taalniveau

A1 A2 B1 B2 C1 C2

5% 15% 40% 25% 10% 5%

Waarom?



Wat is de toegevoegde waarde van schrijven 
vanuit taalniveaus?

3 redenen

Waarom?



Wat is de toegevoegde waarde van schrijven 
vanuit taalniveaus?

1. De meeste mensen begrijpen een tekst die je schrijft voor een B1-lezer

A1 A2 B1 B2 C1 C2

5% 15% 40% 25% 10% 5%

Waarom?



Wat is de toegevoegde waarde van schrijven 
vanuit taalniveaus?

2. Mensen lezen steeds meer…

Waarom?



Wat is de toegevoegde waarde van schrijven 
vanuit taalniveaus?

… maar minder papier…

Waarom?



Wat is de toegevoegde waarde van schrijven 
vanuit taalniveaus?
… maar veel sneller!

Waarom?



Wat is de toegevoegde waarde van schrijven 
vanuit taalniveaus?

3. De overheid wil het.

Digitoegankelijk

voorheen Webrichtlijnen

Waarom?



Brief bedrijfsopleidingen

Je krijgt 1 minuut om de brief te lezen

Waarom?



Hoeveel heb je goed?

Antwoorden:

1. Wat is de naam van de training?

d:  Heldere informatieve teksten 
schrijven bij Schulinck

2.   Hoelang duurt de training?

b:  vier dagen

3.   Wanneer begint de training?

a:  1 april 2018

4.  Wat is het specifieke van de training?

c:  een combinatie van praktische 
vaardigheden en theoretische 
kennis

Waarom?

5.  Voor wie is de training bestemd?

d:  voor medewerkers uit het 
middenkader en leidinggevenden

6.  Bij wie kun je meer informatie 
krijgen?

c:  bij je leidinggevende

7.  Waarom is de training verlengd?

b:  op grond van eerdere ervaringen



Veel informatieve teksten over juridische zaken, geschreven door 
medewerkers van de Schulinck, zijn totaal onleesbaar. Zij stellen de 
geadresseerden dikwijls voor dermate grote problemen, dat velen 
het lezen ervan als een regelrechte kwelling ervaren, niet alleen 
omdat ze gebrekkige informatie bevatten en qua stijl en taalgebruik 
te wensen over laten, maar ook vanwege slecht tikwerk, onverzorgd 
uiterlijk (o.a. typografische aspecten), enz. Oorzaken hiervoor zijn 
een ondoordachte werkwijze en contraproductieve schrijfattitudes. 

Sinds enkele jaren figureert het onderwerp ‘Heldere informatieve 
teksten schrijven bij Schulinck’ op het programma van 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN BV. Niettegenstaande dat het hier 
ingewikkelde materie betreft, is de belangstelling van het begin af 
aan groot geweest. Wij hopen dat dit ook zal gebeuren bij de 
volgende training, die de eerste van de volgende maand zal starten 
en die bedoeld is voor medewerkers die regelmatig voor de 
opdracht staan een informatieve tekst te schrijven, en die door de 
afdeling Personeelszaken beschouwd worden als behorend tot het 
middenkader. 

Op grond van ervaringen met onze trainingen Rapporteren, die 
leiden tot een integratie van praktische vaardigheden, hetgeen in 
dit type training ten onrechte vaak verwaarloosd wordt, met het 
voor een bedrijf als Schulinck onontbeerlijke theoretische gedeelte, 
is besloten de voormalige driedaagse training uit te breiden tot acht 
dagdelen. Vanwege dit uitgebreide karakter is de training ook 
geschikt voor leidinggevenden, die bovendien een aparte brief 
krijgen met uitgebreide informatie, mogelijkheden voor opgave 
e.d., en bij wie u dan ook hiervoor terechtkunt.

Waarom?

Binnenkort organiseren wij weer een 
training Heldere informatieve teksten 
schrijven bij Schulinck. In deze training 
leert u hoe u een correcte én leesbare 
informatieve tekst schrijft. Theoretische 
kennis combineren we zo veel mogelijk 
met praktische vaardigheden. Hieronder 
vindt u de belangrijkste gegevens:

Voor wie: medewerkers uit het 
middenkader en 
leidinggevenden

Wanneer: 1, 2, 3 en 4 april 2018
Tijd: 9:00 – 16:00 uur
Waar: bij Schulinck zelf

De training is verlengd van drie naar vier 
dagen, vanwege ervaringen met eerdere 
trainingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
uw leidinggevende. Daar kunt u zich ook 
opgeven. Doe dat zo snel mogelijk om te 
voorkomen dat wij u moeten 
teleurstellen.



Wat zijn taalniveaus?



Taalniveaus

Taalniveau A1

vertrouwde woorden

heel eenvoudige, korte zinnen

Taalniveau A2

eenvoudige, korte zinnen 
(<10 woorden)

advertentie, menukaart

Taalniveau B1

voor het grootste deel 
veelgebruikte woorden 

korte zinnen (< 16 woorden)

Taalniveau B2

opinieartikelen,

hedendaagse literatuur

Taalniveau C1

lange en complexe teksten, 
ook over een ander vakgebied, 
technische instructies & het  
gebruik van stijlen

Taalniveau C2

alles

academische teksten 
concreet of abstract 

jargon of metaforen

Wat zijn taalniveaus?



Schat ‘s in…welk taalniveau?

Sonja Holleeder: 'Willem vertelde me dat Endstra eraan zou gaan'

Sonja Holleeder heeft maandag verklaard dat haar broer in een persoonlijk gesprek 
met haar heeft laten weten dat hij Willem Endstra wilde laten vermoorden.

Volg het verhoor van Sonja Holleeder in ons liveblog

Volgens Sonja zocht haar broer haar thuis op toen hij haar vroeg bij haar te komen in 
de badkamer. Hij zou toen hebben gezegd dat Endstra zou worden gedood, omdat hij 
met Criminele Inlichteneenheid (CIE) sprak.

Willem Holleeder zou dit volgens zijn zus hebben gehoord van corrupte agenten die 
hem van informatie voorzagen.

Na de dood van Endstra in 2004, zou Holleeder zijn zus hebben gebeld. Zij en haar 
zus Astrid moesten naar Abcoude komen om met hem te praten. "Ik zie hem nog zo 
lopen op die parkeerplaats", aldus Sonja. "Toen zei hij: het was hij of ik."

Willem Holleeder ontkent elke betrokkenheid bij de liquidatie op de zakenman.

Wat zijn taalniveaus?

https://www.nu.nl/zaak-holleeder/5118707/sonja-holleeder-emotioneel-tijdens-verklaring-broer-.html


Schat ‘s in…welk taalniveau?

Afkopen? Wat betekent dat voor mij?

Alles wat u moet weten over afkoop

Wij kunnen uw pensioen afkopen. U krijgt dan nu geld en straks geen 
pensioen. U leest in dit artikel wanneer wij afkopen. Wij krijgen namelijk veel 
vragen over afkoop.  

Wij mogen afkopen in 4 situaties

• U bouwt geen pensioen meer bij ons op. 

• U gaat met pensioen.

• U overlijdt.

• U en uw partner gaan uit elkaar. 

U leest de belangrijkste regels hieronder. Dit zijn niet alle regels. Die staan in 
het reglement. U vindt het reglement op www.pensioenschoonmaak.nl. 

Wat zijn taalniveaus?

http://www.pensioenschoonmaak.nl/


De uitgangspunten van taalniveau B1



Oefenen

Kies 1 zin van je oefenteksten op pagina 2. 

En herschrijf die naar taalniveau B1:

voor het grootste deel veelgebruikte woorden 

korte zinnen (maximaal 16 woorden)

De uitgangpunten van taalniveau B1



Taalniveau B1, de uitgangspunten

• korte teksten

• tussenkopjes met de kern

• korte zinnen, maximaal 16 woorden per zin

• actieve zinnen, schrap het werkwoord ‘worden’ en vertel wie wat doet

• geen dubbele ontkenning

• simpele woorden

• concrete woorden

• geen vaktaal

• geen formele taal

• eenzijdige taal, geen dubbelzinnigheden

• geen figuurlijk taalgebruik

• consequent hetzelfde woord voor hetzelfde ding

Bekijk opnieuw je tekst – wat moet je nog veranderen?

De uitgangpunten van taalniveau B1



Het spanningsveld tussen duidelijk schrijven en 
juridisch waterdichte teksten



Wie is je doelgroep?

de rechter?

de burger?       de gemeente en indirect de burger?

(Antwoord op) (Grip op)

Kan het ook allebei?



Opdracht

Kijk naar de oefentekst op pagina 3. 

Werk met z’n tweeën.

Markeer de juridische termen die je hier moet gebruiken 
om een rechtszaak te kunnen winnen. 

Welke van deze woorden zijn te ingewikkeld voor 
de lezers van Antwoord op?

Welke van de gemarkeerde juridische termen zijn echt nodig waar ze staan?



Tips

• Zet klantgerichtheid boven juridische waterdichtheid. Stel je klant centraal.

Het hoeft elkaar niet te bijten!

• Moet je juridische termen behouden in de tekst?

- Gebruik een eenvoudig alternatief. En zet daarachter de juridische term 
tussen haakjes. 

- Of zet de term tussen quotes of haakjes aan het eind van de uitleg. 

- Ga ervanuit dat je lezer de woordenlijst niet leest. 

Voorbeeld

“U zult moeten 'interen' op het vermogen.”

Dan moet u van uw eigen geld (vermogen) leven. Tot dat niet meer te veel is 
voor een uitkering. Dit heet ‘interen op uw vermogen’.

Is de tekst nog steeds juridisch waterdicht?



Opdracht

• Behoud verwijzingen naar wet-/regelgeving:

- Kun je ook alleen naar de voorwaarden of de wet verwijzen? 
Dit staat in de wet. / Dit staat in onze Algemene Voorwaarden. 

- Zet de regelgeving achteraan in je tekst én in je zin. 

Voorbeeld

“De premie wordt op grond van artikel 31 lid 2 onderdeel j Participatiewet niet tot 
de middelen van de belanghebbende gerekend.”

• De premie wordt niet van uw uitkering afgetrokken.

• Dit geld hoort voor de bijstand namelijk niet bij uw inkomen.

• Dit staat in artikel 31 lid 2 onderdeel j Participatiewet.

Is de tekst nog steeds juridisch waterdicht?

• Houd er rekening mee dat het veel tijd kost om juridische teksten te 
(her)schrijven naar taalniveau B1.



Inzoomen op B1: de structuur



Inzoomen op B1: de structuur

Drie tips 

om je lezer te helpen

Inzoomen op B1: de structuur



Help je lezer: tip 1

Mark Rutte: best helder, toch?

Inzoomen op B1: de structuur

https://www.youtube.com/watch?v=mURScrydTSE&feature=youtu.be&t=130


Kies voor de deur-in-huis

conclusie
= saaaai

deur-in-huis

uitleg

argumenten 
= saaaaai

Inzoomen op B1: de structuur



Oefenen

Kijk naar de oefenteksten, pagina 4

Werk weer samen met je buur.

1. Markeer de deur-in-huis van de alinea’s. 

2. Markeer de deur-in-huis van de zinnen.

En herschrijf zo dat je met de deur-in-huis begint. 

Inzoomen op B1: de structuur



Tip 2 om je lezer te helpen

Inzoomen op B1: de structuur

Kijk naar de tekst op pagina 5 van je oefenteksten

Wat moet er gebeuren om het je lezer zo gemakkelijk mogelijk te maken?

A inhoud aanpassen: ten minste vijf wetten schrappen
B punten zetten. 
C herschrijven naar ‘meerdere wetten’. En dan verwijzen naar 

de toelichting waar alle wetten staan.
D opsommen met bullets

Markeer waar je de bullets zou willen zetten.
Bespreek dit met je buur.



Tip 2 om je lezer: tip 2

Wanneer krijgt u beschut werk van de gemeente? 

• Als u alleen maar kunt werken in een aangepaste omgeving. Hoe de 

gemeente dat bepaalt, staat in artikel 7 lid 1 onderdeel a 

Participatiewet .

• Of als u een uitkering heeft volgens één van deze wetten:

o de Werkloosheidswet 
o de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
o …
o …

• Of als u recht heeft op hulp bij uw werk. Wanneer u dat heeft staat in 

artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten.

Inzoomen op B1: de structuur



Help je lezer met een opsomming

Gebruik een opsomming als je 2 of meer dingen vertelt.

Er zijn 2 verschillende soorten opsommingen:

1. een opsomming in hele zinnen:
• Gebruik een hoofdletter aan het begin. 
• En zet een punt aan het eind van de zin.

2. een opsomming met 1 woord/een paar woorden:
• géén hoofdletter
• géén punt aan het eind (of een ; , of : of wat dan ook)

Inzoomen op B1: de structuur



Help je lezer, tip 3

Inzoomen op B1: de structuur

Sed quia consequuntur magni dolores. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 
tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad 
minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut 
aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea
voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, 'vel illum qui dolorem eum fugiat quo 
voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui
blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias
excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt
mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita
distinctio. 



Met alinea’s ...

Inzoomen op B1: de structuur

Sed quia consequuntur magni dolores. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam
quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, 'vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium
voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati
cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est
laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. 



… en met kopjes

Inzoomen op B1: de structuur

Minder werken = meer vrije tijd
Sed quia consequuntur magni dolores. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Dat regel je in 3 stappen:
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam
quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? 

Genieten maar!
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium
voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati
cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est
laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. 



Help je lezer met alinea’s en tussenkoppen

Alinea’s
- Meer dan 6 regels? Voeg een witregel in. 
- Begin elke alinea met de deur-in-huis. 

Elke alinea een kop
Waarom?
1. Koppensnellen: de essentie van je tekst in 1 scan.
2. De essentie per alinea in 1 blik.
3. Herkenningspunten

Een goede tussenkop:
- is vet
- bestaat uit maximaal 8 woorden
- dekt de lading van de alinea – voor je lezer!
- is concreet – voor je lezer!

Inzoomen op B1: de structuur



Opdracht

Kijk naar de tekst op pagina 6 van je oefenteksten. 

Werk weer met z’n tweeën.

• Verdeel de tekst in alinea’s. 

• Verplaats de deur-in-huis naar boven. 

• Bedenk voor de eerste alinea een kop die je lezer echt helpt.

Inzoomen op B1: de structuur



Uitkering niet voorlopig stopzetten bij opname inrichting

Laat uw klant niet meteen zijn BRP-adres veranderen
Wordt uw klant in een inrichting opgenomen? Dan klopt zijn woonadres waarschijnlijk niet meer 
met zijn BRP-adres. Toch raden wij u aan om uw klant zijn BRP-adres voorlopig niet te laten 
veranderen. En om zijn uitkering toch te laten doorlopen.

Kan dat volgens de wet?
Ja, want het is niet de schuld van uw klant dat zijn adres niet klopt. En dan hoeft u zijn uitkering 
niet voorlopig stop te zetten. Dat staat in artikel 40 lid 3 Participatiewet.

Wanneer moet uw klant zijn BRP-adres wel veranderen?
Dat hoeft pas als dat volgens de Wet BRP moet. Of als de inrichting zijn woonplaats geworden is 
volgens de adresregels van de Participatiewet (domiciliebepalingen).

Waarom zou uw klant zijn BRP-adres moeten veranderen?
Klopt het adres van uw klant in de BRP niet met zijn woonadres? Dan stopt de gemeente 
normaal gesproken zijn uitkering voorlopig. Tot het BRP-adres weer klopt. Wil uw klant zijn 
uitkering houden? Dan moet hij de inrichting als zijn adres laten inschrijven in de BRP. Want dat 
is zijn woonadres als hij is opgenomen. Dit staat in artikel 17 lid 1 Participatiewet en artikel 40 lid 
2 tot en met 5 Participatiewet.

Waarom is dit een probleem voor uw klant?
Als uw klant ook nog een woning heeft is dit niet praktisch. Want zo’n opname is meestal 
tijdelijk. Hij moet zijn woning dus houden. Gelukkig kunt u de uitkering dan toch door laten 
lopen. Want u kunt de toepassing van artikel 40 lid 2 en 4 Participatiewet uitstellen.

http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12462
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637
http://www.gripopparticipatiewet.nl/regeling/onderdeel/toon/12637


Inzoomen op B1: de schrijfstijl



Inzoomen op B1: de schrijfstijl

4 tips



Eerste tip…

De brommer wordt altijd gereden

Veel foto’s worden verpest door zijn gekke bekken.

De niet duidelijker geworden regelgeving werd uitgeplozen en is 
voorgelegd in de uiteindelijke rechterlijke uitspraak. 

Inzoomen op B1: de schrijfstijl



Schrijf actief

Van passief… … naar actief

Inzoomen op B1: de schrijfstijl



Schrijf actief

Van passief naar actief, hoe doe je dat?

1. Lees je tekst over. Zoek op de werkwoorden ‘worden’ en ‘zijn’. 
De  brommer wordt altijd gereden.

2. Kun je de vraag stellen ‘door wie dan’?
Wie rijdt op de brommer? Ik!

Soms staat het antwoord al in de zin, met het woordje ‘door’:
Veel foto’s worden verpest door zijn gekke bekken.

3. Herschrijf de zin: zeg wie wat doet:
Ik rijd altijd op de brommer.

Zijn gekke bekken verpesten veel foto’s.

Inzoomen op B1: de schrijfstijl



Schrijf actief…

… en zet daarbij je lezer centraal

Gebruik ‘u’ als onderwerp van je zinnen. 

Van: Ik stuur u…

Naar: U krijgt…

Is u niet mogelijk?

Kies dan voor ‘ik’ of ‘wij’:

ik = de schrijver

wij = Schulinck / de gemeente

Meer dan 1 schrijver? Gebruik dan alleen ‘wij’

Inzoomen op B1: de schrijfstijl

Van: Belanghebbende moet…
Naar: U moet… 
Of: De persoon die…   moet … 



Schrijf actief

Oefenen

Maak samen met je buur de passieve oefenzinnen actief. 

op pagina 7 van je oefenteksten.

Inzoomen op B1: de schrijfstijl



Tip 2: Gebruik simpele woorden

Zoek de synoniemen

Inzoomen op B1: de schrijfstijl



Gebruik simpele woorden

• ishetb1.nl 

• Synoniemen.net

• zoekeenvoudigewoorden.nl  

• hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

• juridischwoordenboek.nl

• Toets op B1: accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool

Inzoomen op B1: de schrijfstijl



Opdracht

• Zoek moeilijke woorden in alle oefenteksten.

• Doe het weer met ‘n tweeën.

• Zoek er vervolgens bruikbare maar eenvoudige synoniemen of termen 
voor.

• Gebruik de websites:

– ishetb1.nl

– synoniemen.net

– zoekeenvoudigewoorden.nl  

– hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

– juridischwoordenboek.nl
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Wie is de slimste schrijver? 

Daniel M. Oppenheimer

Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: 
Problems with Using Long Words Needlessly.

Albert Einstein:

If you can’t explain it simply, you  

don’t understand it well enough. 
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Tip 3: Schrijf 1 gedachte per zin

“Voor personen die geïndiceerd zijn als bedoeld in de Wsw of die een 
geldende Wsw-indicatie hebben en ten aanzien van wie het UWV heeft 
geadviseerd dat deze niet in staat is tot begeleid werken in het kader van de 
Wsw, geldt dat het UWV zonder nader onderzoek een positief advies beschut 
werk aan het college verstrekt.”

Zie ook pagina 8 van je oefenteksten

De zin hieronder bestaat uit 64 woorden. 

Voor B1 mag een zin maximaal 16 woorden hebben. 

In hoeveel delen kun je deze zin opknippen?
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Schrijf 1 gedachte per zin

Zes gedachten/boodschappen:

Voor personen die geïndiceerd zijn als bedoeld in de Wsw of die een geldende 
Wsw-indicatie hebben en ten aanzien van wie het UWV heeft geadviseerd dat 
deze niet in staat is tot begeleid werken in het kader van de Wsw, geldt dat 
het UWV zonder nader onderzoek een positief advies beschut werk aan het 
college verstrekt (artikel 3 lid 4 Besluit advisering beschut werk)
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Schrijf 1 gedachte per zin

Voor personen die geïndiceerd zijn als bedoeld in de Wsw

Heeft u een Wsw-indicatie?

of die een geldende Wsw-indicatie hebben 

[Dit is dubbelop: geïndiceerd zijn/indicatie hebben]

en ten aanzien van wie het UWV heeft geadviseerd

En heeft het UWV u geadviseerd… 

dat deze niet in staat is tot begeleid werken in het kader van de Wsw

dat u niet begeleid kunt werken? [Wsw is dubbelop]

geldt dat het UWV een positief advies beschut werk aan het college verstrekt

Dan adviseert het UWV aan het college om u beschut werk aan te bieden.

zonder nader onderzoek

Er is geen onderzoek nodig. 

(artikel 3 lid 4 Besluit advisering beschut werk)

Dit baseren we op artikel 3, lid 4 van het Besluit advisering beschut werk.
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Schrijf 1 gedachte per zin

Voor personen die geïndiceerd zijn als bedoeld in de Wsw

Heeft u een Wsw-indicatie?

of die een geldende Wsw-indicatie hebben 

[Dit is dubbelop: geïndiceerd zijn/indicatie hebben]

en ten aanzien van wie het UWV heeft geadviseerd

En heeft het UWV u geadviseerd… 

dat deze niet in staat is tot begeleid werken in het kader van de Wsw

dat u niet begeleid kunt werken? [Wsw is dubbelop]

geldt dat het UWV een positief advies beschut werk aan het college verstrekt

Dan adviseert het UWV aan het college om u beschut werk aan te bieden.

zonder nader onderzoek

Er is geen onderzoek nodig. 

(artikel 3 lid 4 Besluit advisering beschut werk)

Dit baseren we op artikel 3, lid 4 van het Besluit advisering beschut werk.
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Schrijf 1 gedachte per zin

Heeft het UWV bepaald, dat u niet begeleid kunt werken? En heeft u een 
Wsw-indicatie? Dan adviseert het UWV aan het college om u beschut werk 
aan te bieden. Er is geen onderzoek nodig. Dit baseren we op artikel 3, lid 4 
van het Besluit advisering beschut werk.

Nog makkelijker:

Heeft het UWV bepaald, dat u niet begeleid kunt werken? En heeft u een 
Wsw-indicatie? Dan moet de gemeente u beschut werk aanbieden. Dit 
adviseert het UWV aan de gemeente. Er is geen onderzoek nodig. Dit 
baseren we op artikel 3, lid 4 van het Besluit advisering beschut werk.
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Schrijf 1 gedachte per zin

Oefenen

Kijk naar de zin op pagina 9 van de oefenteksten.

Herschrijf deze zin op een apart blaadje. 

Zet je naam erboven en lever ‘m bij ons in. 

“Belanghebbende dient het college op grond van artikel 41 lid 10 
Participatiewet te machtigen om onderzoek in te stellen naar de juistheid en 
volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens 
die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel voortzetting van bijstand.”

De beste herschrijving wint *iets* ☺
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Schrijf 1 gedachte per zin
en tip 4: schrijven is schrappen

Oefenen

Herschrijf de oefenzinnen van pagina 10 naar taalniveau B1.
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En de schrijfkoning is…
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Schrijf 1 gedachte per zin

• Zet eens een punt. 

• Trek de gedachtes uit elkaar.

• Vermijd herhalingen. 

• Heb je een vraag? Stel de vraag!

• Skip de hulpwerkwoorden: zullen/zouden, kunnen, gaan.

• Schrijven is schrappen. 
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Tip 4: Schrijven is schrappen

Een eigentijdse en superduidelijke schrijfstijl



Dus B1 is vooral:

• Schrijf actief

• Gebruik simpele woorden

• Schrijf 1 gedachte per zin

• Schrijven is schrappen
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Veel succes met schrijven!

Vragen? Stuur gerust een mailtje!
karin@castecom.nl


