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Titel van de motie   Begrijpelijke taal voor iedereen 

Onderstaande leden stellen de afdeling voor om in de vergadering van 12 april een besluit te 

nemen over ‘begrijpelijke taal’.   

  

De aanleiding is het artikel ‘Direct duidelijk, voor iedereen’ in het VNG magazine, nummer 15 

en de daarop volgende motie bij de perspectiefnota van de Arnhemse 

gemeenteraadsvergadering van 1 juli 2020 met dezelfde naam. Daarin staat wat andere 

gemeenten doen om de communicatie met de inwoners zo begrijpelijk mogelijk te maken. 

Zodat ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven het kunnen begrijpen. 

 

Wij vinden dat het verkiezingsprogramma van D66 Arnhem voor elke Arnhemmer te begrijpen 

moet zijn. Door deze motie aan te nemen, wordt het verkiezingsprogramma geschreven in 

begrijpelijke taal. Met taalniveau B1 als norm, is ons programma voor 80% van de Arnhemmers 

te begrijpen. 

 

We weten dat 

 

- De verkiezingsprogramma’s voor heel veel mensen (licht verstandelijk beperkten, 

anderstaligen, andere laaggeletterden) te moeilijk zijn;  

- Het APCG (Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten) de politiek heeft 

opgeroepen om in begrijpelijke taal te communiceren1; 

- Dat we met taalniveau B1 80% van de mensen bereiken (zie tabel onderaan);  

- Licht verstandelijk beperkten, maar ook jongeren, vaak hun informatie via online video’s 

vinden;  

- Sommige mensen een verkiezingsprogramma liever “horen” om het te kunnen begrijpen; 

- Er bij D66 Arnhem wel aandacht is voor begrijpelijke taal, maar hier nog niet altijd in 

gecommuniceerd wordt. 

 

We vinden dat 

 

- Alle Arnhemmers recht hebben om verkiezingsprogramma’s te kunnen begrijpen 

- Het nu tijd is om taalniveau B1 te gebruiken voor het verkiezingsprogramma;  

- Youtube video’s, infographics, animaties en andere communicatievormen kunnen helpen om 

de communicatie te verbeteren, omdat beeld en geluid door een deel van de mensen beter 

worden begrepen dan geschreven tekst;  

- Gebruik van verschillende communicatievormen niet alleen goed is voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking, maar ook jongeren, laaggeletterden, anderstaligen en slechtziende 

mensen dit fijn vinden. 

 
1 Zie artikel van Omroep Gelderland van 27 februari 2021: Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal - Omroep 
Gelderland 

https://vng.nl/duidelijke-taal-in-eindhoven-en-zwolle
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6765878/Verstandelijk-beperkte-kiezer-wil-duidelijke-politieke-taal
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6765878/Verstandelijk-beperkte-kiezer-wil-duidelijke-politieke-taal


 

Daarom roepen wij het bestuur op om: 

 

- Begrijpelijke taal op taalniveau B1 de norm te maken voor het verkiezingsprogramma. 

- Een duidelijke samenvatting van 1A4-tje te maken en deze voorin het verkiezingsprogramma 

te doen. 

- Een video te maken waarin de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma 

terugkomen.  

- Eventueel in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven2. 

 

Leden 

 

Susan van Ommen 

Karlijn Steenvoort 

Laura van Ommen 

 

 

Taalniveau Omschrijving % inwoners 

A1 – basisgebruiker begrijpt woorden en 

eenvoudige zinnen 

– dit zijn laaggeletterden 

5% 

A2 – basisgebruiker 

(vergelijkbaar met basisschool 

groep 6/8/taalniveau 1F) 

begrijpt losse zinnen en kan 

eenvoudige gesprekken voeren  

– dit zijn laaggeletterden 

10% 

B1 – onafhankelijk gebruiker 

(vergelijkbaar met mbo 3 

niveau/taalniveau 2F, 

eindniveau inburgering 2021) 

- begrijpt het jeugdjournaal 

- begrijpt lopende verhalen 

- kan eigen mening en 

beschrijvingen geven 

40% 

B2 – onafhankelijk gebruiker 

(vergelijkbaar met mbo 4 

niveau/taalniveau 3F) 

- begrijpt gewoon journaal 

- begrijpt teksten op hoofdlijnen  

- kan duidelijke, gedetailleerde 

tekst produceren en spontaan 

aan een gesprek deelnemen  

- begrijpt vaktaal 

 

25% 

C1 – academisch niveau 

(taalniveau 4F) 

kan vloeiend, flexibel en 

efficiënt de taal gebruiken op 

professioneel niveau 

10% 

C2 – academisch niveau begrijpt ook abstracte teksten 

(wetten en medische bijsluiters) 

5% 

*5% van de mensen kan helemaal niet lezen en schrijven 

 
2 Stichting Lezen en Schrijven website: In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. | Lezen en 
Schrijven 

https://www.lezenenschrijven.nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/

