
Schrijfwijzer 



In onze missie voor Waalwijk staat dat wij graag vitale inwoners en ondernemers hebben. Die verantwoordelijkheid nemen voor 
zichzelf, voor anderen en voor de stad. Met deze nieuwe schrijfstijl Duidelijke Taal willen we daaraan bijdragen. 

Begrijpelijke taal is helder en vriendelijk
We sluiten met deze schrijfstijl aan bij de leesstijl van onze lezers. Dat zijn de inwoners en ondernemers in gemeente Waalwijk. 
Die hebben niet allemaal hetzelfde niveau. De een leest met meer gemak dan de ander. Daarom kiezen we voor taalniveau B1 in 
onze teksten. Daarmee zijn onze teksten namelijk begrijpelijk voor het grootste deel van de bevolking. 

Begrijpelijke taal zorgt dat iedereen mee kan doen
Als je moeite hebt met lezen, is het vaak lastig om mee te doen in de samenleving. Want hoe weet je wat je moet doen? Of wat 
je juist niet mag doen? Hoe weet je wat je mag verwachten van je gemeente? En waarvoor je zelf verantwoordelijkheid moet 
nemen? Dat kun je ergens lezen. En daarom moeten wij dat zo begrijpelijk mogelijk opschrijven.

Deze schrijfwijzer helpt je op weg
Je leest hierin wat onze schrijfstijl concreet inhoudt. Je vindt er bijvoorbeeld een duidelijk stappenplan om je brief op te bouwen. 
Handige tips voor de juiste woordkeus en zinslengte. En heldere afspraken over de toon van onze brieven en e-mails. En dat 
hebben we aangevuld met voorbeelden uit onze eigen praktijk. 

Veel plezier en succes!

Jan Lagendijk
Gemeentesecretaris

Duidelijke Taal



We schrijven al onze brieven en e-mails op taalniveau B1. In dit hoofdstuk lees je waarom we dat doen en wat dat betekent voor 
onze brieven en e-mails.

Schrijven op taalniveau B1

https://www.ishetb1.nl/
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Verschillende taalniveaus in Nederland

A2 B1 C1 C2B2

Om ervoor te zorgen dat de lezer je tekst begrijpt, schrijf je op een taalniveau 
dat past bij de lezer. Iemands taalniveau zegt iets over hoe goed iemand 
teksten begrijpt. 80% van de bevolking begrijpt je tekst als je schrijft op 
taalniveau B1. In de grafiek hiernaast zie je de verdeling van taalniveaus in 
Nederland. A1 is het laagste taalniveau en C2 het hoogste:

• Taalniveau A1: iemand begrijpt losse woorden en hele korte zinnetjes.
• Taalniveau A2: iemand begrijpt korte zinnen die bij elkaar horen. De 

zinnen zijn vaak staccato geschreven en staan op zichzelf. 
• Taalniveau B1: iemand begrijpt korte verhalen met korte zinnen en 

makkelijke woorden. Hij begrijpt ook wel moeilijke woorden, maar die 
worden in de tekst wel uitgelegd (taalniveau B1 is vergelijkbaar met het 
jeugdjournaal).

• Taalniveau B2: iemand begrijpt langere zinnen. Niet alle moeilijke 
woorden worden meer uitgelegd (taalniveau B2 is vergelijkbaar met het 
NOS-journaal).

• Taalniveau C1: iemand begrijpt moeilijke teksten met abstract taalgebruik 
(zoals Nederlandse literatuur, medische teksten).

• Taalniveau C2: iemand begrijpt echt ingewikkelde teksten met lange zinnen, 
passieve taal, ouderwetse taal, veel verwijzingen en veel jargon (zoals 
juridische teksten en wetenschappelijke teksten).

De meeste Nederlanders hebben taalniveau B1. Maar als je schrijft op 
taalniveau B1, begrijpen ook de mensen met taalniveau B2, C1 en C2 je tekst. 

Taalniveau B1 is toegankelijk voor de meeste mensen



Als we bijvoorbeeld kijken naar brieven en e-mails op taalniveau B1, dan hebben die een aantal kenmerken. De brief of e-mail:
• bestaat vooral uit bekende en moderne woorden;
• legt onbekende woorden uit;
• is maximaal 1 pagina lang;
• heeft korte alinea’s van maximaal 5 regels;
• heeft maximaal 5 kernboodschappen;
• heeft kopjes;
• heeft een duidelijke inleiding en slot.

Kenmerken van taalniveau B1

Dit zijn de kenmerken van een tekst op taalniveau B1



Als we op taalniveau A2 schrijven, begrijpen ook laaggeletterden en immigranten onze teksten. In Nederland zijn meer dan een 
miljoen mensen laaggeletterd. Als gemeente willen wij dichtbij deze mensen staan. En een manier om dat te doen is schrijven 
op taalniveau A2.

Teksten op taalniveau A2 zijn nog compacter
Bij taalniveau B1 gaat het vooral om woordkeuze, structuur en lengte in een tekst. Taalniveau A2 gaat nog een stap verder: welke 
informatie geef ik wel en welke niet? Veel nuance en achtergrondinformatie valt dus weg. Een brief of e-mail op taalniveau A2:

• bestaat uit alleen bekende en moderne woorden;
• is maximaal een halve pagina lang;
• heeft maximaal 200 woorden;
• heeft maximaal 2 kernboodschappen;
• heeft alinea’s die maximaal 5 zinnen lang zijn;
• heeft zinnen die maximaal 10 woorden lang zijn;
• bevat geen jargon;
• heeft kopjes;
• heeft een duidelijke inleiding en slot.

In het voorbeeld hieronder zie je het verschil tussen B1 en A2:

Taalniveau B1:
Op 5 september kwamen onze toezichthouders bij 
u langs voor een controle. Zij zagen dat u geen hek 
op uw balkon heeft. In ons Bouwbesluit staat dat het 
verplicht is om een hek op uw balkon te hebben.

Taalniveau A2:
U heeft geen hek op uw balkon. Dat moet wel volgens 
de wet.

Soms schrijven we op taalniveau A2



We kunnen er niet omheen: als gemeente schrijven we soms erg ingewikkelde brieven. Vaak kan dat eenvoudiger. Maar in 
sommige gevallen is dat niet nodig. Je kunt dan sommige uitgangspunten van taalniveau B1 loslaten.

Gebruik van vakjargon mag als de lezer het snapt
Schrijf je naar iemand die vakjargon begrijpt? Dan mag je dit best gebruiken. Je hebt dan te maken met iemand die kennis van 
zaken heeft. Je schrijft dan juist duidelijker door vakjargon te gebruiken. Maar alleen als je zelf begrijpt wat je schrijft natuurlijk.

Juristen onder elkaar schrijven op hun eigen niveau
Stuur je een juridische brief naar een juridisch expert? Bijvoorbeeld een advocaat, rechter of bedrijfsjurist? Dan kun je prima 
juridisch jargon gebruiken en verwijzen naar wet- en regelgeving. Ook mogen de zinnen, de alinea’s en de brief als geheel dan 
best wat langer zijn. Dit zijn namelijk mensen die gewend zijn te lezen en dat met gemak doen. 

Gebruik wel altijd een duidelijke structuur
Ook lezers met een hoog taalniveau willen snel weten waar ze aan toe zijn. Begin daarom altijd met 
En bouw je alinea’s op als 

Soms mag je op een hoger niveau schrijven



Bij een heldere tekst op taalniveau B1 hoort een duidelijke structuur. De structuur helpt de lezer om de informatie te vinden die 
hij zoekt. Zo bieden we onze lezer dus gemak. Elke brief of e-mail heeft dezelfde opbouw: eerst de inleiding, dan de kern en als 
laatste het slot.

Een duidelijke opbouw



In principe openen we al onze brieven en e-mails met ‘Beste’ + ‘mevrouw’ of ‘meneer’ + de achternaam van de lezer. Want 
‘Beste’ is persoonlijk en vriendelijk. We gebruiken deze aanhef ook als we een vervelend, moeilijk of juridisch bericht hebben. 
Want juist dan is het goed om persoonlijk en vriendelijk te blijven. Dat maakt de kans namelijk kleiner dat het uit de hand loopt 
en er een echt conflict ontstaat.

Schrijf bijvoorbeeld niet zo…
Geachte heer Jansen,

Maar zo:
Beste meneer Jansen,

Bij een e-mail hoef je niet altijd de achternaam te noemen. Soms is een e-mail namelijk wat informeler. Je schrijft dan 
bijvoorbeeld ‘Beste’ of ‘Goedemorgen’ of ‘Goedemiddag’ + de voornaam.

Stap 1. Open je brief of e-mail met ‘Beste’



Stap 2. Schrijf een korte inleiding in 3 stappen

Onderdeel 2 
De vraag van de lezer of een toelichting op de aanleiding van 
de brief of e-mail. Bijvoorbeeld:

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter.

U heeft haar op 10 maart ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen (BRP).

Onderdeel 3
Een korte leeswijzer. Wat mag de lezer verwachten van de 
brief of e-mail? Bijvoorbeeld:

In deze brief leest u daar meer over.

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter. U 
heeft haar op 10 maart ingeschreven in de Basisregistratie 
Personen (BRP). In deze brief leest u daar meer over.

Onderdeel 1 
Benoem het laatste contact. Of, als er niet eerder contact was, 
de directe aanleiding van de brief of e-mail. Bijvoorbeeld:

Leid je boodschap altijd in. Dat is vriendelijk en beleefd. Ga maar na: hoe zou je dat aan de telefoon doen? Dan val je ook niet 
meteen met de deur in huis. Een goede inleiding bestaat uit 3 onderdelen: 

Een inleiding ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:



Wat wil de lezer weten? Het antwoord op zijn vraag moet de boodschap van jouw brief zijn. Maar er zijn misschien ook wel 
boodschappen die de lezer niet wil weten. Maar die jij wel wilt of moet vertellen. Die horen ook in je brief. 

Schrijf maximaal 3 boodschappen per brief
Zo zorg je dat je brief overzichtelijk blijft. Schrijf elke boodschap op in 1 korte zin van maximaal 12 woorden. Zet die 
boodschappen onder elkaar en de kern van je brief is al af.

Bijvoorbeeld:
Bij deze brief vindt u uw nieuwe PasWijzer voor 2020.
Voor de PasWijzer hebben we deze spelregels.
Geef veranderingen in uw inkomen zo snel mogelijk door.

Stap 3. Maak een boodschappenlijstje



Je weet nu welke boodschappen je aan de lezer gaat geven. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. Elke boodschap heeft een 
onderbouwing nodig. Hoe pak je het aan?

Beantwoord de belangrijkste lezersvragen
Lees je boodschap na en vraag je af: wat wil mijn lezer nu weten. Vaak heeft de lezer deze vragen:
1.  Waarom?
2.  Hoe zit dat dan?
3.  Waar blijkt dat uit?

Stap 4. Schrijf 1 onderbouwende alinea per boodschap

Bijvoorbeeld:

Bij deze brief vindt u uw nieuwe PasWijzer voor 2020
(Waarom?) Hierop staat wel het goede jaartal. De PasWijzer met ‘2019’ erop mag u weggooien. (Hoe zit dat dan?) Met de 
PasWijzer kunt u gebruikmaken van allerlei speciale aanbiedingen. Bijvoorbeeld: (…)

Beantwoord deze vragen en meestal heb je je boodschap dan voldoende onderbouwd. Door naar !



Kopje =
belangrijkste 
boodschap

Onderbouwing

Bron

Je alinea begint natuurlijk met de boodschap die je bij  opschreef. Bij heb je die onderbouwd door de lezersvragen 
te beantwoorden. Nu kijk je nog een keer kritisch naar je onderbouwing. Begin altijd met de belangrijkste informatie voor de 
lezer. Dit noemen we ook wel ‘schrijven in een piramide’. In het plaatje zie je waarom.

Tip: zorg dat je de onderdelen van je onderbouwing aan elkaar kunt schrijven met het woordje ‘want’. Zo zorg ervoor dat het 
belangrijkste bovenaan komt te staan.

Stap 5. Begin de alinea altijd met de belangrijkste informatie

Bijvoorbeeld:

Geef veranderingen in uw inkomen zo snel mogelijk door
(Want ...) Krijgt u meer inkomen? Dan kan het zijn dat u daardoor geen recht meer heeft op de PasWijzer. (Want ...) Dit 
doen wij omdat de PasWijzer bedoeld is voor mensen met een lager inkomen. 



Stap 6. Elke alinea krijgt een kernzinkop
Tussenkoppen zijn erg belangrijk. Ze maken je brief of e-mail overzichtelijk. En daardoor beter te begrijpen. In onze brieven 
maken we van de kernboodschap de tussenkop. Dat doe je door de boodschappen die je in heb opgeschreven dik te 
drukken.



Stap 7. Sluit netjes af 
Wat kan de lezer doen als hij nog vragen heeft? Dat vertel je in de laatste alinea van je brief of e-mail. Onze lezers kunnen 
terecht bij het KCC. Zet daarom de algemene contactgegevens in de slotalinea. Zo kan je lezer namelijk elke werkdag bij ons 
terecht met vragen. Wil je je slotalinea wat persoonlijker maken? Noem dan de naam van de behandelend ambtenaar, zodat je 
lezer weet naar wie hij kan vragen.

Bijvoorbeeld:

Bel ons gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen? Bel ons dan op 0416 683 456. Wij denken 
graag met u mee. U bereikt ons elke werkdag tussen 8.30 en 
17.00 uur. 



Stap 8. Onderteken je brief of e-mail met ‘Met vriendelijke groet’ 
Voor de ondertekening geldt hetzelfde als voor . We blijven altijd vriendelijk en beleefd. Gebruik daarom standaard de 
ondertekening:

Met vriendelijke groet,

<Voor- en Achternaam>
<functie en Team>

Ook als je namens het college ondertekent:

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

<Voor- en Achternaam>
<functie en Team>



Een begrijpelijke schrijfstijl
Nu de structuur van je brief duidelijk is, kijken we naar de schrijfstijl. Hier gaat het over je woordkeus, de lengte van je zinnen 
en grammaticale keuzes. Allemaal manieren om je brief of e-mail begrijpelijker te maken. In dit hoofdstuk lees je hoe je dat 
doet.



Gebruik bekende en moderne woorden
Kies woorden die de lezer kent. Zo maak je je tekst makkelijker te begrijpen. 
We noemen dit ook wel ‘verzorgde spreektaal schrijven’. Je kiest woorden die 
passen bij de spreektaal, maar je schrijft wel netjes en verzorgd. 

Dit soort woorden gebruik je dus niet meer:
• Jargon. Dit kan alleen je zeker weet dat de lezer het begrijpt. 
• Ouderwetse en onbekende woorden, zoals: terstond, dientengevolge, 

juncto.
• Woorden met een dubbele betekenis, zoals: voorkomen, aannemen.
• Formele en afstandelijke woorden, zoals: echter, tevens, inzake, herroepen, 

pogen.
• Dubbele ontkenningen: niet onevenredig. 

Schrijf bijvoorbeeld niet zo…
Tijdens de aanmelding is aan u verteld dat indien er een dossier aanwezig is, deze kan worden geraadpleegd door een 
medewerker van Team WijZ ten behoeve van de afhandeling van uw melding.

Maar zo:
Een medewerker van Team WijZ kan in uw dossier kijken. Dit doen we als dit nodig is om uw melding goed af te handelen. 

https://www.ishetb1.nl/


Gebruik steeds hetzelfde woord voor hetzelfde begrip
Als schrijver heb je geleerd om synoniemen te gebruiken. Daar wordt je tekst mooier van. Maar mooi schrijven is niet ons 
doel. We willen begrijpelijk schrijven. Vermijd daarom synoniemen. Kies  en blijf steeds dat woord 
gebruiken.

Schrijf bijvoorbeeld niet zo…
Wij hebben besloten dat u in aanmerking komt voor een rolstoel. Onze leverancier neemt contact met u op voor het leveren 
van de voorziening en zal daarnaast het onderhoud van het hulpmiddel verzorgen.

Maar zo:
U krijgt van ons een rolstoel in bruikleen. Onze leverancier neemt contact met u op voor de bezorging van de rolstoel. De 
leverancier doet ook het onderhoud van de rolstoel.



Schrijf concreet 

Schrijf bijvoorbeeld niet zo…
Bij de start van het gesprek zal je gevraagd worden om je te identificeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs 
(artikel 2.3.4 Wmo 2015). Wij verzoeken je dan ook vriendelijk deze vooraf klaar te leggen.

Maar zo:
Wil je een legitimatiebewijs klaarleggen? Dat is je paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Zo weten we zeker dat we de juiste persoon 
helpen.

Schrijf bijvoorbeeld niet zo…
De komende tijd ontvangt u een lager bedrag als uitkering.

Maar zo:
Tot en met juni 2020 ontvangt u minder uitkering. Om precies te zijn € <bedrag> per maand.

Je voorkomt veel vragen als je in je tekst vertelt wie wat doet, wanneer en hoe. Zo hoeft de lezer hier zelf niet naar te raden. 
Schrijf dus zo concreet mogelijk. Een tip daarbij is: schrijf alleen over wat de lezer voor zich kan zien of kan vastpakken.

Vermijd zo veel mogelijk:
• Abstracte woorden. Benoem om welk(e) datum, bedrag of tijd het gaat.
• Twijfelwoorden, zoals: ongeveer, wij denken, misschien, hopelijk, eventueel.
• Figuurlijke taal. Zorg dat de lezer de tekst letterlijk kan interpreteren. Dus niet: ‘U staat op het punt om …’, maar liever: ‘U 

begint morgen met …’



Schrijf afkortingen voluit of vervang ze
Afkortingen hebben 2 duidelijke nadelen. Het staat slordig. En je weet nooit zeker of je lezer de afkorting kent. Wij willen nette 
en begrijpelijk brieven schrijven. En dus vermijd je afkortingen. 

Schrijf deze afkortingen voluit:
bijv.  bijvoorbeeld
m.vr.gr. met vriendelijke groet
z.s.m.  zo snel mogelijk
m.a.w.  met andere woorden

Vervang deze afkortingen:
d.m.v.  met
incl.  ook
m.i.  volgens mij
m.b.t.  over
t.a.v.  over
t.g.v.  vanwege/door/…
t.b.v.  voor
m.b.v.  met
a.d.h.v. met/volgens/…
o.g.v.  volgens/omdat

Afkortingen van namen mogen soms wel
Maar alleen als dat de leesbaarheid van de tekst verhoogt. Bijvoorbeeld afkortingen die ingeburgerd zijn, zoals ‘UWV’. Of 
afkortingen van lange namen van wetten, zoals ‘Wmo’. Wil je een afkorting van een naam gebruiken? Schrijf het dan eerst voluit 
en plaats de afkorting tussen haakjes. In de rest van de brief kun je de afkorting dan gewoon gebruiken. 



Maak korte zinnen 
Onze hersens verwerken een zin pas nadat de zin is afgelopen. Hoe langer de zin, hoe lastiger het is om te begrijpen wat er 
staat.

Streef naar maximaal 15 woorden per zin
Een paar tips om je zinnen kort te houden:
• Zet een punt in plaats van een komma.
• Verbind zinnen met elkaar via signaalwoorden: daarom, dit betekent, namelijk, want.
• Voorkom aanloopzinnen: naar aanleiding van, wegens, volgens, met inachtneming van.
• Voorkom overbodige hulpwerkwoorden, zoals: zullen, zouden, kunnen, worden en zijn.
• Voorkom bijzinnen. Zorg dat in elke zin telkens maar één boodschap staat. Dus niet: “Gisteren heb ik je gebeld om jouw 

situatie te bespreken”, maar liever: “Gisteren heb ik je gebeld. Ik wilde jouw situatie bespreken.
• Zet opsommingen van 3 delen of meer onder elkaar. Dan zorgen opsommingen namelijk voor overzicht. Gebruik als 

opsommingsteken een gesloten bullet (•). 

Dit is een erg lange zin van 26 woorden:
Op 9 april 2020 heeft u zich gemeld bij Team WijZ van de gemeente Waalwijk in verband met een ondersteuningsvraag in 
het kader van de Jeugdwet. 

Hier staat hetzelfde in 3 zinnen van gemiddeld 8 woorden:
Op 9 april 2020 meldde u zich bij Team WijZ. U wilt graag ondersteuning van de gemeente Waalwijk. U vraag dit op grond 
van de Jeugdwet. 



Let op dat je de juiste interpunctie gebruikt 
De zin waarmee je de opsomming inleidt, eindig je altijd met een dubbele punt. 

Bestaat jouw opsomming uit enkele losse woorden of woordgroepen? Dan begint elk onderdeel met een kleine letter. Je 
gebruikt geen puntkomma’s en geen slotpunt.

Wij hebben van u nodig:
• paspoort
• salarisstrook
• formulier

Bestaat je opsomming uit delen van zinnen? Dan begin je elk onderdeel met een kleine letter. Je zet achter elk onderdeel een 
puntkomma en achter het laatste onderdeel een slotpunt. 

Wij gaan de volgende stappen zetten. We:
• analyseren het probleem;
• kiezen de juiste oplossing;
• informeren u hierover.

Bestaat je opsomming uit hele zinnen? Begin dan elk onderdeel van de opsomming met een hoofdletter en eindig steeds met 
een slotpunt.

Wij gaan de volgende stappen zetten:
• We analyseren het probleem.
• We kiezen de juiste oplossingen.
• We informeren u hierover.

Opsommingen



Schrijf actief en vermijd de lijdende vorm
Gebruik zo min mogelijk hulpwerkwoorden
Hulpwerkwoorden maken je zin onnodig lang, ingewikkeld en afstandelijk. Actieve teksten lezen prettiger. Dit komt doordat je 
zinnen er korter van worden. 

Deze hulpwerkwoorden zie je vaak:

      Liever niet:         Maar beter gewoon zo: 
Zullen    Wij zullen ons best doen.      Wij doen ons best. 
Kunnen    U kunt contact opnemen      Neem contact op. 
Gaan     Wij gaan de politie bellen.      Wij bellen de politie. 
Hebben    U heeft een vergunning aangevraagd.   U vroeg een vergunning aan. 
Zijn      Deze punten zijn niet opgevallen.   Deze punten vielen niet op. 
Worden    Het bedrag wordt verhoogd.     Wij verhogen het bedrag. 

Let op: soms kun je een hulpwerkwoord niet weglaten. Omdat dan de betekenis verandert. ‘U kunt uw schulden niet meer 
betalen’, betekent iets anders dan: ‘U betaalt uw schulden niet meer.’

Vermijd de lijdende vorm
Je herkent de lijdende vorm aan de werkwoorden ‘worden’ en ‘zijn’. Het grote nadeel is dat je bij de lijdende vorm niet ziet wie 
wat doet. Je brief wordt hiervan afstandelijk en onnodig vaag. 

Schrijf bijvoorbeeld niet zo:
Tijdens de aanmelding is aan u verteld dat indien er een dossier aanwezig is, deze kan worden geraadpleegd.

Maar zo:
Een medewerker van Team WijZ kan in uw dossier kijken, als dat er is. Dit vertelden wij u al bij uw aanmelding.



Een vriendelijke toon
Een brief of e-mail moet niet alleen duidelijk zijn. Wij vinden persoonlijk contact ook belangrijk. En we vinden het belangrijk om 
sámen met een inwoner tot een oplossing te komen. Daarbij past een vriendelijke toon. De lezer is (bewust of onbewust) erg 
gevoelig voor de toon van een tekst. In dit hoofdstuk lees je hoe je je brief of e-mail een vriendelijke toon geeft.



Stel je op als adviseur
Je opstellen als adviseur betekent: leg aan de lezer uit welke keuze hij heeft. Vertel welke positieve of negatieve gevolgen zijn 
keuze heeft. En laat de verantwoordelijkheid bij de lezer.

Schrijf zo min mogelijk dat de lezer iets ‘moet’ of ‘dient’
‘Moeten’ en ‘dienen’ roepen namelijk snel weerstand op. Mensen willen graag keuzevrijheid ervaren. En zelf verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Je geeft je lezer dat idee van keuzevrijheid door je te richten op de gevolgen van zijn keuzes. Doet de lezer namelijk 
wat jij van hem vraagt? Dan krijgt hij ook wat hij wil! Benadruk zo veel mogelijk deze win-winsituatie. 

Soms mag je wel streng zijn
Soms zit je in een situatie dat adviserend schrijven niet meer werkt. Bijvoorbeeld bij aanmaningen of handhavingsbrieven. Dan 
wil je ‘moeten’ kunnen gebruiken. Dat mag. Maar ook dan is het goed om de gevolgen te beschrijven. 

Schrijf bijvoorbeeld niet zo:
U dient veranderingen in uw inkomen direct door te geven.

Maar zo:
Geef veranderingen in uw inkomen zo snel mogelijk door
Krijgt u meer inkomen? Dan kan het zijn dat u daardoor geen recht meer heeft op de PasWijzer. De PasWijzer is namelijk 
bedoeld voor mensen met een lager inkomen.

Schrijf bijvoorbeeld niet zo:
U moet vóór 5 september een hek op uw balkon plaatsen.

Maar zo:
U moet vóór 5 september een hek op uw balkon plaatsen. Dan heeft u een veilig balkon dat voldoet aan de eisen uit het 
Bouwbesluit 2012. Ook voorkomt u zo een boete.



Geef je verwachtingen aan als je die hebt
Jij ging ervan uit dat de inwoner erop terug zou komen. De inwoner ging ervan uit dat jij eerst nog even wat informatie zou 
sturen. Aannames. We hebben er allemaal mee te maken. En soms leiden ze tot grote miscommunicaties. Daarom is het zo 
belangrijk om verwachtingen expliciet en concreet te maken. 

Bijvoorbeeld zo:
Vul het persoonlijk plan PGB in en stuur het voor 20 mei 
2020 naar ons op. Tijdens uw afspraak bespreken wij dan 
uw ingevulde plan. U kunt het sturen naar …



Schrijf u-gericht (of je-gericht)
Persoonlijk schrijven betekent dat je zo min mogelijk afstand creëert tussen jou en de lezer. Je kunt hier veel invloed op 
uitoefenen via het perspectief dat je kiest:
• Schrijf zo veel mogelijk in de u-vorm (of in de je-vorm als dit beter past). Dus liever: ‘U stuurde ons …’ dan ‘Wij ontvingen van 

u ….’
• Schrijf in de ik-vorm als jij een handeling uitvoert. Bijvoorbeeld als je adviseert of meeleeft. 
• Schrijf in de wij-vorm als je niet vanuit de ik-vorm kunt schrijven. Bijvoorbeeld als wij als gemeente iets besluiten of (moeten) 

doen. Schrijf je in de wij-vorm en is dat niet vanuit de gemeente? Maak dan duidelijk aan de lezer wie de ‘wij’ is in je verhaal.
• Schrijf niet in de derde persoon: ‘Gemeente Waalwijk stuurt u hierover …’.

We spreken de inwoners in principe aan met ‘u’ 
Dat is wel zo vriendelijk. En de meeste mensen vinden het prettig.

In sommige gevallen mag je ook ‘je’ schrijven
Bijvoorbeeld als je een brief of e-mail schrijft naar een jonge inwoner. Of als iemand aangeeft dat je ‘je’ mag schrijven. Of als je 
al met de inwoner hebt gebeld en jullie elkaar met ‘je’ aanspraken. 



Schrijf positief
Laat de lezer altijd zien wat wél kan, in plaats van wat niet kan. Een positieve benadering helpt om je lezers te laten doen wat 
nodig is. Formuleer je boodschap daarom altijd zo positief mogelijk. 

Schrijf bijvoorbeeld niet zo:
Levert u de aanvraag na 13.00 uur in? Dan behandelen wij 
uw aanvraag pas de volgende dag.

Maar zo!
Levert u de aanvraag voor 13.00 uur in? Dan behandelen wij 
uw aanvraag nog diezelfde dag.



Leef met de inwoner mee en laat zien dat je betrokken en begripvol bent in zijn situatie. Als dat past. Gevoelswoorden of –
zinnen bieden een goede kans om een brief of e-mail persoonlijk te maken. Je kunt dit op meerdere manieren doen. Je kunt 
bijvoorbeeld de emotie van de ander benoemen. Of de emotie van jezelf. Kijk altijd wat bij de situatie het beste past.

• Gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon!
• Helaas kan ik uw vraag niet beantwoorden.
• Ik begrijp dat dit een vervelend bericht voor u is.
• Ik vind het vervelend om te zeggen, maar…
• Veel plezier met verbouwen. 
• Ik wens u nog een fijne dag.
• Veel sterkte met het verlies van uw partner.
• Ik denk graag met u mee.

Gebruik gevoelswoorden 



Probeer de inwoner altijd zo goed mogelijk verder te helpen. Bedenk of je meer voor hem kunt doen dan alleen zijn vraag 
beantwoorden. Misschien heb je nog extra informatie die hem verder helpt. Vertel dan waar hij dit kan vinden. Of misschien 
weet je wie hem wel kan helpen als je dat zelf niet kan. Dan is de inwoner vast blij met de goede contactgegevens.

Bied extra service als dat kan

Bijvoorbeeld:
Het duurt helaas nog even voor uw afspraak is. Heeft u al 
eerder behoefte aan een goed gesprek? Aan iemand die 
naar u luistert of die u advies kan geven? Bel dan gerust de 
luisterlijn: 0900 0767. Daar zitten dag en nacht, het hele 
jaar door mensen voor u klaar. 



Noem je in de lopende tekst van je brief een naam? Gebruik dan in principe ‘meneer’ of ‘mevrouw’ en de achternaam. Dit is wel 
zo netjes. Ook richting degene van wie je de naam noemt. Weet je zeker dat die persoon met voor- en achternaam in de brief 
wil? Dan mag je er natuurlijk voor kiezen om dat te doen. 

Blijf persoonlijk en beleefd in het gebruik van namen



Niets zo vervelend als een spelfout die de lezer afleidt van de inhoud van je brief of e-mail. Twijfel je of een werkwoord op een 
‘d’ of een ‘t’ moet eindigen? Of wanneer je ‘hen’ gebruikt en wanneer ‘hun’? Hieronder een paar tips die je op weg helpen.

Grammatica en spelling



We schrijven nette teksten en allemaal op dezelfde manier. Controleer daarom of de details uit jouw brief of e-mail kloppen met 
de afspraken uit dit hoofdstuk.

De puntjes op de i





Voorbeeldbrief 1

Oude brief
Beste PasWijzerhouder,

Onlangs heeft u een nieuwe PasWijzer ontvangen. Per ongeluk is op de PasWijzer het jaartal 2019 
vermeld. U mag deze PasWijzer weggooien. Onderaan deze brief vindt u uw nieuwe PasWijzer voor 
2020. Met deze pas maakt u aanspraak op allerlei speciale aanbiedingen. Word gratis lid van de 
bibliotheek, lees de krant of krijg korting op voorstellingen van Theater De Leest of in Den Bolder. 
Maar dat is niet alles! U vindt het complete overzicht van de mogelijkheden op www.waalwijzer.nl. 
Gebruik de zoekterm ‘PasWijzer’.

Speciale acties
Naast het vaste aanbod voor PasWijzerhouders hebben we soms extra aanbiedingen. Bijvoorbeeld een 
dagje uit. Deze aanbiedingen staan niet op de website. Hierover wordt u apart geïnformeerd. Houd uw 
post dus goed in de gaten!

Formulieren
Voor sommige aanbiedingen moet u een formulier invullen. Deze formulieren staan op www.waalwijzer.
nl en zijn verkrijgbaar bij de receptie van het Stadhuis op de Taxandriaweg 6 in Waalwijk. Een formulier 
vult u in voor korting op het Brabants Dagblad of BN De Stem, de Sport- en ActiviteitenWijzer, de 
Schoolwijzer, het Jeugdfonds sport en Jeugdfonds cultuur.

Spelregels
• De PasWijzer is persoonsgebonden en mag niet door andere personen gebruikt worden. 
• Kinderen jonger dan 4 jaar maken gebruik van de pas van de ouder(s).
• Inwonende partners en kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen een eigen pas aanvragen.
• De PasWijzer is voor iedereen vanaf 14 jaar alleen geldig in combinatie met een geldig 

legitimatiebewijs. 
• Deelnemende partijen kunnen u vragen uw PasWijzer en legitimatiebewijs te tonen.

Wijziging inkomen
Is uw inkomen gewijzigd? Dan bent u verplicht om dit door te geven, zodat wij kunnen beoordelen of u 
nog gebruik kunt blijven maken van de PasWijzer. Als uw inkomen gewijzigd is, dan kunt u dit melden 
bij team WijZ. Wij kunnen steekproefsgewijs uw inkomen opvragen. Als blijkt dat uw inkomen te hoog 
is dan beëindigen wij uw PasWijzer. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de PasWijzer? Kijk op www.waalwijzer.nl. Ook kunt u telefonisch contact op met 
Team WijZ van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via 0416 – 683 456 of via e-mail info@
waalwijk.nl.

Met vriendelijke groet,

Nieuwe brief
Beste meneer Van der Lugt,

Kort geleden ontving u de nieuwe PasWijzer. Op deze PasWijzer staat het jaartal 2019. Dat is niet de 
bedoeling. In deze brief leest u welke oplossing we hiervoor hebben en meer over de PasWijzer.

Bij deze brief vindt u uw nieuwe PasWijzer voor 2020
Hierop staat wel het goede jaartal. De PasWijzer met ‘2019’ erop mag u weggooien. Met de 
PasWijzer kunt u gebruikmaken van allerlei speciale aanbiedingen. Bijvoorbeeld:
• Word gratis lid van de bibliotheek. 
• Lees de krant. 
• Of krijg korting op voorstellingen van Theater De Leest of in Den Bolder. 
U vindt het complete overzicht van de mogelijkheden op www.waalwijzer.nl. Gebruik de zoekterm 
‘PasWijzer’. Soms krijgt u nog extra aanbiedingen via de post. Bijvoorbeeld voor een dagje uit. Houd 
uw brievenbus dus goed in de gaten!

Voor de PasWijzer hebben we deze spelregels:
• U gebruikt de PasWijzer alleen voor uzelf. U geeft hem dus niet aan andere mensen. 
• Heeft u kinderen jonger dan 4 jaar? Dan mogen die wel uw PasWijzer gebruiken. 
• Woont u samen met een partner? Of heeft u kinderen tussen de 4 en 18 jaar? Dan kunnen die 

een eigen PasWijzer aanvragen. 
• U kan de PasWijzer alleen gebruiken als u ook een legitimatiebewijs heeft. Dat is een ID-kaart, 

rijbewijs of paspoort. Dit geldt ook voor uw kinderen van 14 jaar of ouder.
• Als u de PasWijzer gebruikt, heeft u die bij zich. U kunt de PasWijzer dan laten zien. Dit geldt ook 

voor uw legitimatiebewijs.

Geef veranderingen in uw inkomen zo snel mogelijk door
Krijgt u meer inkomen? Dan kan het zijn dat u daardoor geen recht meer heeft op de PasWijzer. 
Ook mogen wij uw inkomen controleren. Blijkt dan dat uw inkomen te hoog is? Dan levert u 
de PasWijzer weer in. Dit doen wij omdat de PasWijzer bedoeld is voor mensen met een lager 
inkomen.

Kijk op www.waalwijzer.nl voor meer informatie
Vind u daar niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met Team WijZ. U bereikt ons 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt ons bellen op 0416 – 683 456 of stuur 
een e-mail naar info@waalwijk.nl.

Met vriendelijke groet,



Voorbeeldbrief 2

Oude brief
Dag Maarten, 

Gisteren heb ik je een aantal keren gebeld, zowel overdag als in het begin van de avond. Helaas heb 
ik je niet kunnen bereiken. 
Het had mijn voorkeur om je persoonlijk te spreken, dan je dit bericht per mail te sturen. Maar dat 
is helaas niet gelukt.

Graag wil ik in deze mail 2 punten met je bespreken:
• Begeleiding en huishoudelijke hulp; WMO
Op 18 mei ’20 hebben we thuis bij jou een afspraak gehad voor de verlenging van de indicatie voor 
begeleiding van Mirjam en voor de huishoudelijke hulp. Bij deze afspraak waren aanwezig; jijzelf, 
Sven, Mirjam en ik, we hebben gesproken over hoe het met je gaat, over je hulpvragen, en wat (voor 
de gemeente) nodig is om de zorg verder voort te zetten. 

Op dat moment hebben we heel duidelijk besproken dat het belangrijk is dat de gemeente 
inzichtelijk krijgt wat je problematiek is; ofwel dat je belangrijke informatie deelt met de gemeente  
(informatie/diagnose die bv. aanwezig is bij Novadic Kentron) Dit is nodig om zo goed mogelijk 
zorg/begeleiding of behandeling voor jou in te kunnen zetten. Het is nu niet duidelijk of alle 
ondersteuning die jij nodig hebt ook aan jou gegeven wordt. 

Je hebt tijdens deze afspraak toestemming gegeven voor aanwezigheid van Sven bij een huisbezoek 
van Novadic Kentron (ambulant werker, die kennis wilde maken andere betrokken instanties). 

Na onze afspraak op 18 mei heb je Bert afgezegd en geen toestemming meer gegeven voor 
aanwezigheid bij een afspraak met Novadic. Eveneens geef je geen toestemming voor contact met 
de psychiater van Novadic, waar je jaarlijks 1 of 2 korte telefonische contacten mee hebt ivm de 
methadon verstrekking. Met de ambulant werker van Novadic is het contact ook minimaal. 

Bij de gemeente werken we volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB). Hierin staat opgenomen 
dat een aanvraag (melding) niet in behandeling kan worden genomen als er onvoldoende gegevens/
bescheiden aanwezig zijn om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. 
Het niet delen van informatie / aanwezige diagnose, zorgt er voor dat er geen goed en volledig 
onderzoek kan worden gedaan voor het inzetten van een WMO voorziening.  (het was wel de 
intentie om de begeleiding en huishoudelijke hulp door te laten lopen als je informatie gedeeld had)

Ik heb het bericht van Mirjam ontvangen waarin zij aangeeft dat zij vanaf 1 juni geen zorg meer aan 
jou kan en zal verlenen. 

Hierbij wil ik, namens de gemeente Waalwijk,  aangegeven dat er nu geen WMO voorziening ingezet 
kan en zal worden. Dit betekent dat er geen begeleiding en geen huishoudelijke hulp zal zijn. 

Zodra je de gevraagde informatie/diagnose inzichtelijk maakt voor de gemeente, en er een overleg/
kennismaking kan zijn (vanzelfsprekend met jou aanwezigheid)  met betrokken instanties kan er 
goede zorg ingezet worden. De gemeente zal dan de gewenste en noodzakelijke zorg inzetten. 

• Financiën
Je bent langere tijd met verschillende instanties bezig geweest om je financiën op orde te brengen/
inzichtelijk te maken om daarna regelingen te treffen m.b.t. schulden/achterstanden. Dit is tot op 
heden nog niet gelukt. 
Hierover is ook gesproken op 18 mei (bij jou thuis); dat voorgaande organisaties en recentelijk 
Mirjam jou helpen bij het ordenen van je financiën. En ook is besproken dat dat dit zal eindigen, 
daar de WMO geen maatwerkvoorziening verstrekt voor hulp bij financiën. Jouw situatie en 
problematiek is te complex voor een voorliggende voorziening (vrijwilliger van Contour en de 
Twern). 
Daar er nu geen WMO voorziening meer is, en Mirjam gestopt is met de begeleiding, verwijst de 
gemeente Waalwijk je naar het loket voor Schuld Hulp verlening. 
De afdeling Schuldhulp verlening kan je helpen bij het inzichtelijk maken van je schulden en 
regelingen treffen. Zij kijken wat jij nodig hebt om je financiën weer op orde te krijgen. 
Hierbij de notitie dat het niet meer mogelijk is om aan je financiën te werken binnen een mogelijke 
toekomstige WMO voorziening. Hierbij geldt; of een voorliggende voorziening, of afdeling 
Schuldhulpverlening.

Als je gebruik wenst te maken van Schuldhulpverlening kan je je melden bij het zorgloket op de 
gemeente. Om je hierbij te helpen, kun je mij ook een mail sturen, dan zorg ik dat je bericht bij de 
afdeling Schuldhulpverlening terecht komt.  

• Tot slot
Maarten, zodra je de  gevraagde informatie / diagnose op papier deelt, en openstaat voor contact 
met Novadic om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, dan zorg je dat er volledig onderzoek 
gedaan kan worden. Hierdoor kan passende zorg (begeleiding/huishoudelijke hulp) voor jou 
worden ingezet.  
Ik raad je dan ook aan om dit te doen. In het belang van jezelf. Dan gaan we weer op zoek naar een 
passende organisatie. 
En zoals hierboven vermeld; financiën kunnen niet meer binnen de WMO geregeld/inzichtelijk 
gemaakt worden. 

Maarten, ik hoop dat het duidelijk voor je is. 
Ik wens je een wijs besluit toe, zodat je weer verder kunt werken en zodat je de ondersteuning krijgt 
die je nodig hebt. 

Je weet me te vinden. 

En als je besluit om niets te delen, dan kan Team WIJZ niets voor je betekenen. Het is jouw 
persoonlijke keuze. 



Voorbeeldbrief 2

Nieuwe brief
Dag Maarten, 

Gisteren heb ik je een aantal keren gebeld. Helaas kreeg ik je niet aan de lijn. Het liefst spreek ik je 
persoonlijk. Dat is niet gelukt. Daarom stuur ik je deze mail. Graag wil ik in deze mail 2 punten met 
je bespreken: begeleiding en huishoudelijke hulp en ondersteuning bij de financiën.

We kunnen je pas helpen als je belangrijke informatie met ons deelt
Wij willen graag zorg, begeleiding of behandeling voor jou regelen. Om dit goed te doen, hebben we 
veel informatie van je nodig. In elk geval hebben we de informatie nodig die Novadic-Krenton van 
je heeft. Hebben we die informatie niet? Dan kunnen we jouw aanvraag helaas niet behandelen. En 
dus ook geen zorg, begeleiding of behandeling voor je regelen. Hier hebben we het over gehad op 
18 mei 2020 bij jou thuis. Hierbij aanwezig waren Sven, Mirjam, jijzelf en ik. 

Mijn collega van schuldhulpverlening kan je helpen met je schulden
Je bent al langere tijd bezig om je financiën op orde te brengen. Dit is nog niet gelukt. Ook 
hierover hebben we gesproken op 18 mei. Ik wil je graag in contact brengen met een collega van 
schuldhulpverlening. Deze collega kan jou hierbij helpen. Samen kunnen jullie duidelijk krijgen 
welke schulden je hebt. En jullie kunnen regelingen treffen om je schulden af te gaan lossen. Hierbij 
kijkt mijn collega naar wat jij nodig hebt om je financiën op orde te krijgen. Wil je deze hulp? Stuur 
me dan een mail.

Ik raad je aan zo snel mogelijk contact met mij op te nemen
Ik wil je graag helpen. Hiervoor moeten we in contact blijven. Stuur je me daarom de informatie van 
Novadic-Krenton? En neem de hulp aan van mijn collega van schuldhulpverlening? Mail mij dan zo 
snel mogelijk. Dat is beter voor jezelf. 

Maarten, ik hoop dat het duidelijk voor je is. Als dat niet zo is, weet je me te vinden. 

Met vriendelijke groet,
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