


Heldere taal? 
Ja graag!

Wat een Testpanel voor u kan betekenen.
Met Taalambassadeur Trudi Jeninga van Stichting  ABC
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Doelstellingen Taalambassadeurs 
Stichting ABC

• Belangen behartigen
• Stimuleren en voorlichten
• Ontmoetingen organiseren
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Makkelijk lezen door gewone taal

‘Easy reading is hard writing.’
Hemingway
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‘Duidelijke taal van de overheid 
is het recht van iedere burger’

Al Gore
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Het werken met testpanels
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Het Testpanel test
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• Brochures
• brieven
• formulieren
• looproutes openbare gebouwen
• websites
• voorlichtingsfilmpjes
• Enz.
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Teksten: brieven, formulieren, folders, brochures
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Teksten: brieven, formulieren, folders, brochures
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Looproutes openbare gebouwen

Ziekenhuis, UWV, gemeentehuis enz.
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Testen van websites, apps

Website gemeente Haarlemmermeer
Maak een melding
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xxx

Voor Pharos, app
‘Staat dit product in de ‘ schijf van vijf ‘
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Samen om de tafel, het kwartje valt!
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• Informatie komt niet goed over
• De opdrachtgever ervaart hoe ingewikkeld de teksten zijn
• Schema’s, plaatjes en tabellen soms te abstract
• Technisch lezen oké maar begrijpend lezen …
• Kijken met ogen van Laaggeletterden 
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De win/win situatie in vier stappen

1. Voor de Taalambassadeur
• Die leert beter begrijpend lezen, zich verwoorden 
• Voelt zich serieus genomen
• Komt op veel plekken

2. De opdrachtgever maakt een helder product.
3. Belangenbehartiging door ABC
4. ABC wordt ermee gesteund hun werk voort te zetten 
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Testen doe je met je hart
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Heeft u nog vragen?
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