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Amices,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 oktober jl. op
landelijk niveau kennis gegeven aan de significantie van gesproken woord en schrift. Met zulks
streeft de bewindsman ernaar dat alle (semi-)overheidsorganen van de Nederlandse staat
ontboden worden hierin te participeren.
Hieromtrent is tevens de gemeente Waalwijk gebonden aan dit optimalisatieproces. Het evident
bezigen van linguïstische communicatie binnen onze ambtelijke organisatie is van onschatbare
waarde, gezien de primaire interpersoonlijke connectie die hiermee wordt gefaciliteerd met alle
burgers van de gemeente. Teneinde dit beleid te bekrachtigen is het van elementair belang om het
aangekondigd traject als cruciaal onderdeel binnen onze (tele)communicatie-infrastructuur te
implementeren.
Ofschoon het weloverwogen en consciëntieuze karakter van dit proces ten enenmale met raad en
daad is bekrachtigd, wil de gemeente Waalwijk dit zo accuraat mogelijk effectueren.
Dienovereenkomstig kan onze organisatie inmiddels reflecteren op een scala aan verrichtingen
aldus reeds verwezenlijkt. Exemplarisch voor deze verrichtingen zijn onder meer: het inrichten en
publiceren van een intranetpagina binnen ons besloten computernetwerk; en het designeren van
vakkundige aanvoerders binnen de organisatie van onderhavig beleid. Dit laatstgenoemde
collectief is in staat te seconderen indien nodig en fungeert als orakel inzake deze adequate
herziening van de gemeentelijke communicatiestrategie. Kortgezegd staan zij ervoor garant dat
ons voltallige lokale ambtelijk apparaat niet onwelwillend staat jegens de concrete realisatie van de
beoogde methodiek.
Middels deze twee werkwijzen kunnen we een breed gedragen aanzet doen tot de conventionele
implementatie van evident converseren in gesproken woord alsmede in geschrift.
Wij gaan ervan uit u middels deze bekendmaking voldoende te hebben geïnformeerd.
Met eloquente groet,
Initiatiefnemers Duidelijke Taal

Snap jij geen bal van de tekst hierboven? Onze inwoners ook niet!
Zorg dat je spreekt en schrijft in Duidelijke Taal.
Word lid van onze intranetpagina Duidelijke Taal.
De hulpmiddelen en schrijfcoaches staan voor je klaar.
Meer Duidelijke Taal? Volg de training ‘Schrijven op B1-niveau’.
Geef je snel op via communicatie@waalwijk.nl! Let op: vol = vol.

