
INCLUSIE...
EN TOEN WAS ER DIRECT DUIDELIJK
De maatschappij wordt steeds complexer, met name door digitalisering. Veel mensen 
hebben moeite om dat bij te benen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om te 
zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.

- DAAROM MAKEN WE (DIGITAAL) INCLUSIE BELEID -

EN MEER INCLUSIE BEGINT BIJ DE OVERHEID ZELF



DIRECT DUIDELIJK... 
WAAROM EIGENLIJK?
MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK

Te veel mensen begrijpen de taal van de overheid niet meer goed. Hierdoor doen ze 
minder mee in de samenleving, ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van 
bepaalde hulp waar ze wel recht op hebben of weten niet wat de overheid van hen 
verwacht.

BEDRIJFSMATIG VRAAGSTUK

Doordat veel mensen de overheid niet goed begrijpen is (veel) 
extra geld en inzet nodig van overheidsorganisaties om 
onduidelijkheden uit te leggen of problemen op te lossen. 



DIRECT DUIDELIJK... 
HOE GAAN WE DAAR IETS AAN DOEN?

1. We zorgen ervoor dat de mensen die dit probleem (grotendeels) kunnen oplossen 
(ambtenaren) zich er BEWUST VAN WORDEN. 

2. Als ze zich ervan bewust zijn en er iets aan willen doen, geven we hen 
ONDERSTEUNING om er iets aan te doen.  

3. We METEN of en wat er gebeurt om het probleem aan te pakken en op te lossen. 



DIRECT DUIDELIJK BRIGADE...
WAT DOEN WE CONCREET?

BEWUSTWORDING

Permanente campagne 
 Social media

• Direct Duidelijk Deal 

• Uitreiken van 3 DD-prijzen

• Optredens Staatssecretaris

Onderhouden van een netwerk

• Inspiratie, netwerk- en 
werkbijeenkomsten

• Aanwezigheid op congressen

• Online webinars

(Direct Duidelijk Tour)

Aandacht voor (digitale) inclusie 

• Samenwerking met LES en ABC

• Betrekken van laaggeletterden



DIRECT DUIDELIJK...
WAT DOEN WE CONCREET?

ONDERSTEUNING

Hulpmiddelen verzamelen, ontwikkelen en delen (via directduidelijk.nl)
• Praktijkvoorbeelden van overheidsorganisaties

• Schrijfwijzers, jargonlijsten, tips, workshops etc. 

• Webinars (Direct Duidelijk Tour)

• LeesbaarheidsInstrument Nederlands

• Modelteksten databank (i.o.)

• Instructie gebruikerspanels (Heerlijk Helder)

Direct Duidelijk Doen regeling (zo meteen meer)



DIRECT DUIDELIJK...
WAT DOEN WE CONCREET?

METEN

Academisch onderzoek
• Quickscan (3-weg) hertaalde teksten

• LIN (LeesbaarheidsInstrument Nederlands) tool-pilot

Effectmetingen
• Direct Duidelijk Enquête 

• Behoeftenonderzoek VNG

• SIRA effectonderzoek



SPECIAAL AANBOD:
DIRECT DUIDELIJK DOEN REGELING

Training begrijpelijke taal

Training taal- en schrijfcoach

Hertaalsoftware (een jaar licentie)

Direct Duidelijk Hulplijn

Ontwerpen en testen met een burgerpanel



VOORWAARDEN EN SPELREGELS

1. Alleen overheidsorganisaties (gemeenten, waterschappen, provincies en uitvoerders) kunnen 
meedoen.  

2. Als je in aanmerking wil komen, stuur je een plan van aanpak naar info@directduidelijk.nl. Hierin 
staat hoe je aan de slag gaat met Direct Duidelijk binnen je organisatie. Je mag natuurlijk ook al 
aan de slag zijn. 

3. Om in aanmerking te komen, is onderdeel van je plan van aanpak het ondertekenen van de Direct 
Duidelijk Deal (of je organisatie heeft dit al gedaan). 

4. Vervolgens ontvangt je organisatie een Direct Duidelijk Doen Voucher (zolang de regeling loopt). 

5. De Direct Duidelijk Brigade verzorgt de inkoop en organiseert met professionele opdrachtnemers het 
aanbod. De Brigade coördineert tevens de uitgifte van vouchers en een gepaste afname per 
organisatie. Dit wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers bij een organisatie, de 
kosten van het hulpmiddel en vraag en aanbod.

mailto:info@directduidelijk.nl


MEEDOEN OF MEER WETEN?

MEER INFO VOLGT BINNEN ENKELE WEKEN VIA: 

WWW.DIRECTDUIDELIJK.NL

VOLG ONS OOK OP LINKEDIN OF TWITTER 


