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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over: 
1. het ondertekenen van de Direct Duidelijk Deal, die gericht is op het gebruik van begrijpelijke taal in 

alle communicatie uitingen; 

2. over Onze communicatiestijl, waarmee is vastgesteld op welke manier wij willen communiceren (de 

toon van onze communicatie). 

 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten dat de burgemeester namens de gemeente Tubbergen de Direct 
Duidelijk Deal zal ondertekenen. Daarbij hebben wij kennis genomen van het artikel ‘Onze communicatiestijl’ 
dat gezien kan worden als een handleiding voor de toon van onze communicatieuitingen. 
 
Toelichting 
Duidelijk communiceren 
De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke 
benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties 
hierbij op weg. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops investeert 
extra om de communicatie van de overheid duidelijker te maken. Wat we nu doen, is nog niet genoeg. Knops 
startte daarom eind vorig jaar met de Direct Duidelijk Brigade. De gemeenteraad heeft het college 
opgeroepen om aan te sluiten bij dit initiatief. Dit is omarmd door het college en in uitvoering gebracht. De 
Direct Duidelijk Deal wordt op 20 januari 2021 getekend door burgemeester Haverkamp. Voorgesteld is om 
dit samen te doen met de gemeente Dinkelland en de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Noaberkracht. 
  
Waarom de Direct Duidelijk Deal? 
Op een begrijpelijke manier communiceren voorkomt dat de ontvanger geïrriteerd raakt doordat het niet 
duidelijk is wat de boodschap is. ‘Direct Duidelijk’ is een manier van communiceren waarbij we zo goed 
mogelijk rekening houden met onze lezers. Direct Duidelijk communiceren gaat niet alleen om het schrijven 
van grammaticaal foutloze brieven, keurige flyerteksten en vlekkeloze artikelen op de website, maar vooral 
ook om de toon waarop de teksten worden opgesteld. Deze toon hebben we vastgelegd in ‘Onze 
communicatiestijl’. 
Hierin staat o.a. beschreven dat wij op een persoonlijke manier willen communiceren en dat de toon altijd 
respectvol, serieus, feitelijk en vriendelijk is. 
 
Wat gaan we hiervoor doen? 
Om uitvoering te geven aan de Direct Duidelijk Deal, is er een project gestart, waarbinnen verschillende 

 



acties worden genomen. Zo worden de communicatie uitingen van de gemeente onder de loep genomen. Dit 
wordt gedaan voor alle organisatieonderdelen en is al opgestart. 
Om meer te weten te komen over de beleving bij de ontvangers van onze communicatie wordt er door 
middel van een enquête aan ontvangers van brieven gevraagd of de informatie begrijpelijk genoeg wordt 
aangeboden. Deze enquête wordt in de eerste helft van volgend jaar gehouden. 
 
Tegelijkertijd zal er een oproep worden gedaan aan alle inwoners of zij, als zij een brief van de gemeente 
ontvangen die zij niet direct duidelijk vinden, contact op te nemen. Zij worden dan uitgenodigd om een brief, 
samen met een ambtenaar te herschrijven naar een direct duidelijke brief. We bieden daarmee letterlijk en 
figuurlijk maatwerk. 
 
Aan de hand van de uitkomsten van het interne onderzoek, van de enquête en de oproep aan inwoners, 
worden communicatie uitingen aangepast naar begrijpelijker taalgebruik. 
 
Blijvend begrijpelijk communiceren 
Om ervoor te zorgen dat dit project niet leidt tot slechts een eenmalige verbetering, worden er meerdere 
acties ondernomen om begrijpelijk taalgebruik te blijven toepassen. Hiervoor worden er onder andere interne 
taalcoaches gevraagd. Dit zijn medewerkers die naast hun eigen taak, affiniteit hebben met taal en collega's 
kunnen helpen om altijd direct duidelijk te communiceren. Daarnaast zullen er trainingen worden 
aangeboden om medewerkers verder te motiveren en te ondersteunen met het gebruik van begrijpelijke taal. 
Er wordt bewustwording gecreëerd dat onze communicatie voor iedereen begrijpelijk moet zijn. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



                           
 
 
Onze communicatiestijl  
passend bij de manier waarop we samenwerken met onze inwoners 
 
De communicatiestijl van een organisatie is een uiting van de manier waarop men met klanten 
(inwoners) omgaat. Binnen Noaberkracht, de ambtelijke organisatie die de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen bedient, ligt de nadruk op ‘samenwerken’ met onze inwoners. We zijn een overheid, maar 
stellen ons waar mogelijk op als partner. Dit komt in de praktijk tot uiting binnen het proces Mijn 
Dorp/Dinkelland 2030 en de inzet van consulenten, zoals de buur(t)mannen/vrouwen, 
bedrijfsconsulenten, de Coördinatoren Openbare Ruimte (COR) en de consulenten binnen het sociaal 
domein. Bij ‘samenwerken’ hoort geen formeel taalgebruik, maar een vriendelijke stijl met korte zinnen 
en weinig moeilijke woorden. Onze toon is respectvol, serieus, feitelijk en vriendelijk.  
 
Persoonlijk contact 
Uit ervaring blijkt dat schriftelijke informatie belangrijk is, maar persoonlijk contact meer effect heeft. In 
veel situaties helpen we mensen bijvoorbeeld beter door hen te bellen dan door een e-mail of brief te 
sturen. Deze manier van communiceren heeft de voorkeur van beide besturen. Als de situatie het toelaat 
mag in de gesproken taal ‘je en jij’ worden gebruikt. Als je merkt dat je gesprekspartner zich prettiger 
voelt wanneer er Twents gesproken wordt, doe dat dan vooral (mits je zelf de Twentse taal goed machtig 
bent). 
 
Schriftelijke contact 
Onze schriftelijke communicatiestijl is terug te vinden op de websites van beide gemeenten en op onze 
sociale mediakanalen. Maar ook in de persberichten die we uitdoen, de uitnodigingen, flyers en overige 
informatiematerialen. En natuurlijk alle brieven en mailtjes die verstuurd worden. Binnen onze 
gemeenten hebben we niet alleen te maken met jongeren maar ook met ouderen, met mensen die ons 
nog niet kennen en mensen die wij nog niet kennen. Om die reden is ervoor gekozen in de geschreven 
taal ‘u’ te hanteren.  
 
Aansluiten bij onze lezers en gesprekspartners 
Welke vragen hebben onze lezers over het onderwerp, welke informatie verwachten ze van ons te 
krijgen, en wat weten ze al over het onderwerp? We verplaatsen ons altijd in onze lezers en 
gesprekspartners en passen onze communicatiestijl daar zoveel mogelijk op aan.  
 
• Communicatie die persoonlijk is  
Als we onze lezers persoonlijk aanspreken, voelen ze zich ook letterlijk meer ‘aangesproken’. Het gaat 
dan echt over hen en ze begrijpen beter waarom iets van belang is. Daarmee vergroten we de kans dat 
onze lezers zullen doen wat van hen wordt verwacht. 
 
• Communicatie waarin we zo helder mogelijk opschrijven wat we bedoelen 
Gebruik van begrijpelijke taal (eenvoudige zinnen en begrijpelijke woorden) en een duidelijke structuur 
zorgt ervoor dat onze lezers begrijpen wat er staat. We beginnen met de informatie die voor onze lezers 
het belangrijkst is: zo zorgen we ervoor dat ze niet naar die informatie hoeven te zoeken. 
  
• Communicatie waarin we tekst ondersteunen met beeld  
Waar mogelijk ondersteunen we onze boodschap/teksten met plaatjes, filmpjes, enzovoort. 
 
Direct Duidelijk 
Kort samengevat is ‘Direct Duidelijk’ een manier van communiceren waarbij we zo goed mogelijk 
rekening houden met onze lezers. We spreken onze lezers persoonlijk aan en proberen zo helder 
mogelijk op te schrijven wat we bedoelen. Direct Duidelijk communiceren gaat dus niet zozeer om het 
schrijven van grammaticaal foutloze brieven, keurige flyerteksten en vlekkeloze artikelen op de website, 
maar vooral ook om de toon waarop de teksten worden opgesteld. Deze toon noemen we onze 
‘communicatiestijl’.  


