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“Veel mensen zien dat er iets fout gaat,  

veel minder zien waar de fout zit  

en slechts een enkeling ziet wat je er aan kunt doen.” 

 

Cruijff 
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Samenvatting 

 

De Belastingdienst is bezig met een grootschalig herschrijfproject, waarin alle communicatieve uitingen richting 

de burgers onder de loep worden genomen. Dit onderzoek naar de brochure ‘Als u ziektekosten of andere 

buitengewone uitgaven heeft’ is ontstaan uit een roep om betere communicatie van de Belastingdienst naar 

burgers met een chronische ziekte of handicap.  

 

Alle schriftelijke communicatie-uitingen van de Belastingdienst moeten begrijpelijker. Er worden bijvoorbeeld 

te moeilijke woorden gebruikt en te lange zinnen gemaakt. Maar communicatie voor en over mensen met een 

chronische ziekte of handicap vraagt nog wat extra aandacht. Deze mensen zijn vaak sneller moe of hebben om 

andere redenen moeite met lezen. Een eenvoudige, begrijpelijke en toegankelijke tekst is voor hen  

noodzakelijk om de informatie die voor hen belangrijk is te begrijpen, te onthouden en toe te passen. 

Daarnaast kan op een verkeerde manier over deze mensen schrijven, een hoop mensen voor het hoofd stoten. 

 

De belangrijkste conclusie die uit het literatuuronderzoek en een functionele analyse getrokken kan worden is: 

een brochure van de overheid moet gericht zijn op de burger. Hij moet dus lezergericht zijn. Daarbij moet 

vooral rekening worden gehouden met helder en begrijpelijk informeren en instrueren en een passende 

doelgroepbenadering. 

 

Er is vooronderzoek verricht waarvoor de eindverantwoordelijke van de brochure is geïnterviewd, de 

eindverantwoordelijke van een soortgelijke brochure van de CG-Raad aan een vragenlijst is onderworpen, een 

tekstschrijver om haar mening is gevraagd, vijf respondenten uit de doelgroep aan de plus-en-minmethode zijn 

onderworpen en de brochuretekst geanalyseerd is aan de hand van leesbaarheidsfactoren. Uit dit 

vooronderzoek is gebleken dat de brochure ‘Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft’ niet 

lezergericht is. Er worden met name te lange zinnen geformuleerd en er wordt gebruik gemaakt van ‘foute’ 

termen als ‘zieke’ en ‘invalide’.  

 

Door middel van een experiment is onderzocht wat er dan moet gebeuren om de brochure wèl lezergericht te 

maken. Voor dat experiment is een representatief deel van de tekst gemanipuleerd aan de hand van twee 

variabelen: het wijzigen van de aanspreekvorm (om de tekst ‘passender’ te maken) en het inkorten van de 

zinnen (om de tekst begrijpelijker te maken). In totaal deden er 66 mensen met een chronische ziekte of 

handicap mee met het experiment. 22 Van hen lazen de oorspronkelijke brochuretekst, 22 lazen de tekst met 

gewijzigde aanspreekvorm en 22 de tekst met ingekorte zinnen. Via het internet hebben zij een enquête 

ingevuld met vragen over de tekst.  

 

De belangrijkste conclusies uit het experiment zijn de volgende:  

De brochure kan worden verbeterd door zowel het wijzigen van de aanspreekvorm als het inkorten van de 

zinnen. Het verwijderen van termen als ‘zieke’ en ‘invalide’ en het op respectvolle wijze formuleren van 

voorwaarden maken dat de brochuretekst beter wordt gewaardeerd. Het inkorten van de zinnen maakt de 

tekst begrijpelijker en de zinnen makkelijker en soepeler. De tekst wordt beter begrepen. 
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Voorwoord  

 

Ik roep altijd: “Het belangrijkste doel in mijn leven is moeder worden. Alles wat ik tussendoor meemaak is mooi 

meegenomen”. Nou, dan is dit toch maar even mooi meegenomen! 

 

Een scriptie schrijven, dacht ik, dat kan ik nóóit. Maar toch begin je eraan, omdat je nou eenmaal af wilt 

studeren. Een stageplek voor mijn onderzoeksstage was snel gevonden. Het Huisstijlteam van de 

Belastingdienst verwelkomde mij met open armen.  

De afbakening van mijn onderzoek ging wat minder soepel. In overleg met de Taskforce Handicap en 

Samenleving, de stichting Lezen&Schrijven, de CG-Raad en de Belastingdienst – organisaties met elk hun eigen 

belangen – kwam ik uiteindelijk tot een conclusie: de communicatie van de Belastingdienst is veel te 

ingewikkeld, en vooral de communicatie naar en over mensen met een handicap of chronische ziekte moet 

beter! En daar zou ik de Belastingdienst in gaan adviseren. Ik hoop dat ik dat met dit onderzoek overtuigend 

heb gedaan.  

 

Maar ik heb dat niet alleen gedaan. Er zijn een aantal mensen die ik graag wil bedanken. Allereerst mijn 

begeleider vanuit de universiteit, Daniel Janssen, voor zijn vertrouwen en af en toe ook nodige kritische 

woorden. Dan natuurlijk mijn begeleiders bij de Belastingdienst: Jan Kuyper en Jac Brouwer. Door hun 

relativeringsvermogen en fantastische humor heb ik er altijd met erg veel plezier aan gewerkt. Ook de rest van 

het Huisstijlteam en andere medewerkers van de Belastingdienst die bij hebben gedragen aan mijn scriptie, 

bedankt! En ook de Taskforce Handicap en Samenleving, de stichting Lezen&Schrijven en de CG-Raad voor hun 

vertrouwen in mij en hun hulp bij het zoeken naar deelnemers voor mijn onderzoek. Hiervoor ook veel dank 

aan alle stichtingen en organisaties die voor mij een oproep hebben geplaatst in hun blaadjes en op hun 

websites. Een bijzonder dankwoordje voor alle mensen die mijn enquête in hebben gevuld en vooral voor de 

mensen die mij tijdens de interviews in vertrouwen namen. Tot slot nog een warm ‘dankjewel’ voor mijn 

ouders, mijn zusje, mijn beste vriendin en mijn vriend, die mij af en toe een schop onder mijn kont gaven als ik 

er even geen zin meer in had.  

 

Veel plezier bij het lezen, 

 

Marieke Kampschreur 

 

 

 



  

 

 
5 

 Inhoudsopgave  

 

 

1. Inleiding             p.8 

1.1 Aanleiding         p. 8 

1.2 Wat ging er aan vooraf       p. 10 

1.3 Onderzoeksvragen        p. 12 

 

2. Literatuuronderzoek: de doelen van de brochure    p.14 

2.1 De brochure         p. 14 

2.2 Functies van overheidscommunicatie      p. 16 

2.3 Informeren en instrueren       p. 17 

2.3.1 De doelstellingen van de zender      p. 17 

2.3.2 De verwerking van de ontvanger       p. 17 

2.3.3 Begrijpelijkheid        p. 18 

2.4 Doelgroepbenadering       p. 23 

2.4.1 Afstemming op de doelgroep      p. 23 

2.4.2 Zender/ontvanger       p. 24 

2.4.3 Beeldvorming        p. 25 

2.5 Functionele analyse        p. 27 

2.5.1 Functionele analyse volgens Lentz en Pander Maat    p. 27 

2.5.2 Functionele analyse van de brochure: methode    p. 29 

2.5.3 Functionele analyse van de brochure: resultaten    p. 29 

2.6 Antwoord op onderzoeksvraag 1      p. 36 

 

3. Literatuuronderzoek: kenmerken van de brochure    p. 37 

3.1 Informeren en instrueren        p. 37  

3.1.1 De verwerking van de ontvanger      p. 37 

3.1.2 Begrijpelijkheid        p. 40 

3.2 Doelgroepbenadering       p. 47 

3.2.1 Lezerperspectief        p. 47 

3.2.2 Terminologie        p. 47 

3.3 Antwoord op onderzoeksvraag 2      p. 48 

 

4. Vooronderzoek         p.50 

4.1 Methode vooronderzoek       p. 50 

4.1.1 Interview eindverantwoordelijke brochure Belastingdienst   p. 51 

4.1.2 Evaluatie door een tekstschrijver      p. 51 

4.1.3 Vragenlijst eindverantwoordelijke brochure CG-Raad   p. 52 

4.1.4 Plus-en-minmethode en vraaggesprekken     p. 52 

4.1.5 Analyse aan de hand van leesbaarheidsfactoren    p. 55 

4.2 Resultaten vooronderzoek       p. 57 

4.2.1 Interview eindverantwoordelijke brochure Belastingdienst   p. 57 

4.2.2 Evaluatie door een tekstschrijver      p. 60  

4.2.3 Vragenlijst eindverantwoordelijke brochure CG-Raad   p. 62 



  

 

 
6 

4.2.4 Plus-en-minmethode en vraaggesprekken     p. 63 

4.2.5 Analyse aan de hand van leesbaarheidsfactoren    p. 70 

4.3 Antwoord op onderzoeksvraag 3      p. 73 

 

5. Experiment         p. 76 

5.1 Methode experiment       p. 76 

5.1.1 Variabelen        p. 76 

5.1.2 Kwantitatieve dataverzameling      p. 78 

5.1.3 Kwalitatieve dataverzameling      p. 81 

5.1.4 Online enquête        p. 81 

5.1.5 Steekproef        p. 82 

5.2 Verwachtingen        p. 83 

5.2.1 Constructen        p. 83 

5.2.2 Formulering van de zinnen      p. 83 

5.2.3 Rapportcijfer        p. 83 

5.2.4 Toetsingssituaties       p. 83 

5.2.5 Deelvragen en vierde onderzoeksvraag     p. 84 

5.3 Betrouwbaarheid en methoden van data-analyse    p. 85 

5.3.1 Betrouwbaarheid van de constructen     p. 85 

5.3.2 Methoden van data-analyse      p. 86 

5.4 Resultaten experiment       p. 87 

5.4.1 Demografie van de respondenten      p. 87 

5.4.2 Constructen        p. 89 

5.4.3 Formulering van de zinnen      p. 96 

5.4.4 Rapportcijfer        p. 97 

5.4.5 Toetsingssituaties       p. 97 

5.4.6 Overzicht resultaten       p. 101 

5.4.7 Achtergrondvariabelen       p. 101 

 

6. Conclusies en aanbevelingen       p. 104 

6.1 Conclusie         p.104 

6.2 Aanbevelingen        p.107  

 

7. Reflectie          p. 112 

7.1 Reflectie op de literatuur       p.112 

7.2 Reflectie op het vooronderzoek      p.112 

7.3 Reflectie op het experiment       p.113 

7.4 Alternatieve verklaringen       p.114 

7.5 Suggesties voor vervolgonderzoek      p.114 

 

Referentielijst          p. 116 

 

 

Bijlagen                      Zie deel 2 

 



  

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In het kader van complexiteitsreductie…” 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding  

 

De communicatie van de overheid is vaak te ingewikkeld. Veel mensen weten geen raad met brieven, 

formulieren en brochures van de overheid. De maatschappelijke en politieke roep om begrijpelijke 

overheidsinformatie is en blijft onverminderd krachtig. Daar komt bij dat ook het huidige kabinet een overheid 

wil die burgers centraal stelt (Intentieverklaring over communicatie met burgers in de AWBZ, 2007).  

“Overheidsteksten zijn op een veel te hoog taalniveau geschreven. Dat kan best een treetje lager”, aldus Karen 

Heij in een onlangs verschenen krantenbericht over het taalniveau van Mbo-scholieren (De Volkskrant, 8 

oktober 2007).  

 

Dit geldt ook voor de communicatie van de Belastingdienst. “Ik besteed mijn belastingaangifte altijd uit. Ik snap 

dat zelf niet.” Miljoenen mensen herkennen dit. Vage regels, lange zinnen, ingewikkelde termen en ambtelijk 

taalgebruik. Elke belastingplichtige burger krijgt er jaarlijks weer mee te maken: de belastingaangifte. Om te 

voorzien in de behoefte aan betere communicatie en meer begrijpelijke documenten is de Belastingdienst een 

groot herschrijfproject gestart. Alle documenten zullen onder de loep worden genomen, en waar nodig 

verbeterd of helemaal opnieuw geschreven worden.  

 

In het kader van dit project kan ook gehoor worden gegeven aan een ander soort klachten. Mensen met een 

chronische ziekte of handicap ervaren regelmatig dat de beeldvorming van en over mensen met een handicap 

of een chronische ziekte vaak eenzijdig en negatief is. Dit beeld berust over het algemeen op onvoldoende 

informatie over het hebben van een functiebeperking. Omdat men bijvoorbeeld misschien denkt dat mensen 

met een beperking toch niet zelf hun aangifte in kunnen vullen, wordt er geen energie in gestoken of helemaal 

niet aan gedacht om het voor hen eenvoudiger te maken (bundeling van knelpunten, 2002, p.9). 

 

Vanuit de Taskforce Handicap en Samenleving en Raad voor Chronisch zieken en Gehandicapten (CG-Raad) - 

organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een chronische ziekte of handicap - wordt er ook 

gevraagd om betere communicatie voor en over mensen met een chronische ziekte of handicap. Op dit 

moment wordt daar volgens deze organisaties te weinig rekening mee gehouden. Belangrijk hierbij is dat 

mensen met een chronische ziekte of handicap moeten, waar mogelijk, op dezelfde manier worden behandeld 

en aangesproken als elke andere belastingplichtige.  

 

Een voorbeeldje: “Kunt u aannemelijk maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten heeft 

dan mensen die niet ziek of invalide zijn, maar die in financieel en matschappelijk opzicht met u vergelijkbaar 

zijn?” Menig persoon moet deze zin drie keer lezen, voordat duidelijk is wat er nou staat. En als eenmaal 

duidelijk is wat er staat, is het nog steeds gissen naar wat er nou precies bedoeld wordt. De zin is, door alle 

samenstellingen, veel te lang. En hoe maak je iets aannemelijk? Bovendien worden er termen gebruikt en 

indirecte veronderstellingen gedaan die door menig persoon als vernederend kunnen worden opgevat. 

En zo zijn er nog tal van voorbeelden te geven van zinnen, alinea’s of zelfs hele teksten waarbij in verschillende 

opzichten te weinig rekening is gehouden met de lezers.  

 

Het aantal mensen met een chronische ziekte of handicap in Nederland is aanzienlijk. Er zijn ruim 500.000 

zelfstandig wonende mensen met een ernstige lichamelijke beperking en bijna 1 miljoen met een lichte 

beperking. Op basis van demografische voorspellingen ten aanzien van de toekomstige vergrijzing van de 

bevolking wordt verwacht dat het aantal mensen met een lichamelijke beperking de komende jaren alleen 
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maar zal toenemen (De Klerk, 2002). Ook het aantal mensen met een chronische ziekte of handicap is groot. De 

schatting van het aantal mensen met een chronische ziekte in Nederland varieert van 1,5 miljoen (10%) tot 4,5 

miljoen (30%, inclusief slechthorendheid en een verstandelijke beperking) Nederlanders (Stoelinga et al. 1996: 

12). Reden genoeg dus om de behoeften en wensen van deze mensen wat betreft overheidscommunicatie te 

onderzoeken.  

 

Bovendien hebben mensen met een chronische ziekte of handicap doorgaans meer ziektekosten dan mensen 

zonder chronische ziekte of handicap (www.leefwijzer.nl). Deze mensen hebben het recht om de extra kosten 

die ze maken door hun chronische ziekte of handicap, bij hun belastingaangifte af te trekken van hun 

belastbaar inkomen. Die kosten zijn de zogeheten buitgewone uitgaven. Om deze mensen (en mensen die om 

andere redenen extra ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebben) hulp te bieden bij het berekenen 

van hun aftrekbedrag, heeft de Belastingdienst een brochure ontwikkeld met de titel “Als u ziektekosten of 

andere buitengewone uitgaven heeft”.  

 

Er is veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de aangifteformulieren voor de Inkomstenbelasting. De 

brochure is daar echter niet in meegenomen. En dat terwijl een heldere, goede brochure toch heel belangrijk 

kan zijn bij het helpen van mensen om het formulier goed in te vullen. Bovendien is deze brochure een goede 

mogelijkheid om mensen bewust te maken van het bestaan van deze aftrekpost. De brochure moet daarom 

voor iedereen goed toegankelijk zijn, en de inhoud moet voldoen aan de wensen en behoeften van de lezers. 

 

De communicatie van de Belastingdienst richting mensen met een chronische ziekte of handicap kan dus beter. 

Dit onderzoek naar de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” wil hiervoor een 

aanzet geven. De belangrijkste onderzoeksvraag is dan natuurlijk: Hoe moet een brochure voor mensen met 

een handicap of chronische ziekte er nou uitzien? Iedereen heeft hier zo zijn ideeën over, maar belangrijker is: 

wat vinden de mensen zelf?  

 

Het doel van dit onderzoek is de Belastingdienst te adviseren bij het herschrijven van de brochure. Het kan 

echter ook worden gebruikt als leidraad voor andere vormen van communicatie van overheidsinstanties 

richting deze doelgroep. 
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1.2 Wat ging er aan vooraf 
 

Het begin van de strijd tegen het ingewikkelde ambtelijke taalgebruik gaat ver terug in de geschiedenis. Al in 

1569 waarschuwde Jan van Hout, stadssecretaris van Leiden, voor het overmatig gebruik van vreemde 

woorden in overheidsstukken. In de achttiende eeuw zei taalkundige Balthazar Huydecoper dat het een 

schande was dat er zulke slechte stukken verschenen “in een tijd als deezen, in den welken immers alle wegen 

en toepaden om de volmaaktheid onzer schoone en heerlijke moedertaal te bereiken, geopend zijn…” In de 

negentiende eeuw hield de grote staatsman Thorbecke vurige pleidooien voor een helder taalgebruik in 

overheidsstukken. Zelfs zíjn woorden hebben niets geholpen (Renkema, 1994, p.12).   

   

“Ambtenaren schrijven niet eens zoveel slechter dan wetenschappers, ingenieurs, redacteuren van 

programmabladen of letterenstudenten. Maar als het om onze positie als burger gaat – en dan ook nog om 

onze eigen portemonnee – vallen fouten en onvolkomenheden meer op” (Renkema, 1994, p.7).  

 

Uit bovenstaand citaat van Renkema valt op te maken dat ambtenaren niet per definitie slecht schrijven. Een 

tekst van de Belastingdienst is dus niet per definitie slecht omdat hij door een ambtenaar is geschreven. Maar 

omdat iedere burger er wel eens mee te maken krijgt, en omdat het niet voor iedere burger even prettig is, 

moet een tekst van de Belastingdienst extra goed zijn. En dat is lang niet altijd het geval. Dat geldt ook voor de 

teksten in brochures. De brochures zijn er om burgers te informeren en te instrueren. Daarom moeten ze ook 

zo  worden geschreven, dat de burger er mee uit de voeten kan.  

 

Om de teksten te verbeteren, heeft de Belastingdienst jaren geleden nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor intern 

gebruik. Hier zijn korte handleidingen van gemaakt, die zijn verspreid onder de ambtenaren. Deze 

handleidingen gingen bijvoorbeeld over stijl, spelling, argumentatie of presentatie. De nieuwe richtlijnen 

zouden de normen en het nieuwe, moderne imago van de Belastingdienst uit moeten stralen. In de praktijk 

werden de handleidingen echter nauwelijks gebruikt. De Belastingdienst is toen op zoek gegaan naar 

taalbegeleiders binnen de Belastingdienst, die de nieuwe normen en het nieuwe imago van de Belastingdienst 

op hun eigen werkplek zouden kunnen verspreiden. Er was echter te weinig tijd en ruimte om dit goed te 

implementeren (Renkema, 1994, p.10/11).  

 

Maar toch moet er iets gebeuren. De Belastingdienst wil zo duidelijk mogelijk communiceren met en naar 

belastingplichtigen. Als de communicatie niet goed verloopt, kan dat namelijk negatieve gevolgen hebben. 

Bijvoorbeeld dat er onnodig klantcontact plaatsvindt omdat mensen gaan bellen als ze iets niet begrijpen. 

Bovendien zorgt het voor meer correcties en meer klachten. Deze negatieve gevolgen zijn in het hele primaire 

proces van de Belastingdienst merkbaar. 

 

Als belastingplichtigen onbegrijpelijkheid ervaren, kan dat verschillende nadelige effecten hebben: 

1. Het begrip dat men heeft voor belastingregels (acceptatie) neemt af. ‘Begrip voor’ en ‘begrijpen van’ 

gaan (vooral bij middelbaar en lager opgeleiden) hand in hand.  

2. Het gevoel van achterdocht jegens de Belastingdienst stijgt. Dit komt door het geven van onvoldoende 

informatie over mogelijke aftrekposten, maar ook door de houding en toon van de Belastingdienst. 

Deze worden namelijk als streng en wantrouwend gezien.  

3. De actie die men na ontvangst van een aangiftebiljet zelf onderneemt wordt beïnvloed. Wordt de 

aangifte te ingewikkeld bevonden, dan zal men hulp van derden inroepen. Als deze derde de 

Belastingdienst is, dan ontvangt de belastingplichtige gebrekkige uitleg en blijft het probleem dus 

bestaan. Bovendien brengt het een hoop (onnodige) telefoontjes met zich mee (rapport Candor 

Consult, 2006, p.6) 
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Het is voor de Belastingdienst belangrijk om er achter te komen hoe belastingplichtigen de begrijpelijkheid van 

de communicatie ervaren. Het gaat hierbij niet zozeer om de inhoud van de communicatie, maar vooral om de 

functionaliteit van de communicatie. Dat wil zeggen: niet wát wordt er gecommuniceerd,  maar hoé wordt de 

boodschap overgebracht.  

 

De mate van begrijpelijkheid van de communicatie hangt af van vele factoren. Sommige van die factoren zijn 

beïnvloedbaar, andere niet. Wat bijvoorbeeld niet beïnvloedbaar is, is de complexiteit van de fiscale wetgeving. 

Wat wel beïnvloedbaar is, is bijvoorbeeld de leesbaarheid van brochures en de helderheid van fiscale 

begrippen. Een vraag die voor de Belastingdienst van wezenlijk belang is, is: hoe zorg je ervoor dat je als 

overheidsinstantie begrijpelijk bent voor je lezer zonder de juridische grondslag te verliezen?  

 

Vanuit verschillende bronnen komen signalen dat belastingplichtigen klachten hebben over de begrijpelijkheid 

van formulieren en brochures (voor enkele onderzoeken die in opdracht van de Belastingdienst uitgevoerd zijn, 

zie bijlage 1). De Belastingdienst is zich bewust van het ambtelijk (fiscaaljuridisch) taalgebruik in haar 

communicatie. Het is nu echter zaak om de communicatie daadwerkelijk begrijpelijker te maken voor de 

belastingplichtigen (rapport Candor Consult, 2006, p.9). Maar dat is niet gemakkelijk. Zie het als voetbal:  

“Voetbal is simpel, maar simpel voetbal is heel moeilijk”, aldus Cruijff (Winsemius, 2004, in: Van der Pool, 

2004). Door de Belastingdienst is dit vertaald naar: “Niets moeilijker dan makkelijker”.  
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1.3 Onderzoeksvragen 

 

De Belastingdienst moet de begrijpelijkheid van haar teksten verbeteren, dat is helder. Maar is alleen 

begrijpelijkheid van belang? Of spelen er meer factoren een rol wanneer het gaat om teksten die geschreven 

worden voor burgers? En stellen verschillende burgers verschillende eisen?  

 

In dit onderzoek wordt uitvoerig gekeken naar de eisen van de lezers van de brochure “Als u ziektekosten of 

andere buitengewone uitgaven heeft”. Voor wie is die brochure nou bedoeld? Welke eisen stellen burgers in 

het algemeen aan een brochure? En welke wensen en behoeften hebben de lezers van deze specifieke 

brochure? Wordt er voldoende rekening gehouden met mensen met een chronische ziekte of handicap? Op al 

deze vragen probeer ik in dit onderzoek antwoord te geven. Samengevat komt het neer op de volgende 

onderzoeksvragen: 

 

1. Welke doelen moet de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” 

nastreven? 

 

2. Welke tekstkenmerken horen daarbij? Met andere woorden: waaraan moet de brochure voldoen om 

deze doelen te bereiken? 

 

3. Voldoet de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” aan die eisen?  

 

4. Zo nee, wat moet er dan gebeuren om de brochure te verbeteren? 

 

Om de eerste vraag te beantwoorden is er uitvoerig literatuuronderzoek gedaan. Bovendien is er een 

functionele analyse uitgevoerd. Dit komt aan bod in hoofdstuk 2. Ook voor het beantwoorden van de tweede 

vraag is literatuuronderzoek gedaan. Dit wordt besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk vier wordt het 

vooronderzoek besproken waarna antwoord kan worden gegeven op vraag 3. Om vraag 4 te beantwoorden is 

er een experiment uitgevoerd. Dit komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk 5. Dit alles leidt tot conclusies en 

aanbevelingen voor het herschrijven van de brochure. Tot slot volgen de discussie en reflectie, waarin kritische 

kanttekeningen worden geplaatst bij de gebruikte methodes en gevonden resultaten. 
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“Het modetaaltje van politici raakt niet aan het  

grammatische regelsysteem, dat het wezen van de taal is.  

De vaste vorm van de schrijftaal beschermt de cultuurtaal.”          

H. Brouckaert 
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2. Literatuuronderzoek: de doelen van de brochure 

 

In de Nederlandse overheidsvoorlichting wordt veelvuldig gebruik gemaakt van brochures als middel om de 

burger te informeren, te instrueren of te overtuigen. De effectiviteit van veel brochures kan worden verbeterd 

wanneer ze meer worden afgestemd op de bedoelde lezers en hun manier van tekstgebruik. Er moet meer 

rekening worden gehouden met de wensen, behoeften en voorkeuren van de doelgroep (De Jong & Schellens, 

1996).  

 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende vraag:  
 

1. Welke doelen moet de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” 

nastreven? 

 

Allereerst komen de algemene functies van overheidscommunicatie aan bod. Vervolgens word ingegaan 

op de belangrijkste twee doelen van de brochure:  

- Burgers informeren en instrueren; 

- Burgers op een passende manier benaderen. 

Deze twee doelen worden achtereenvolgens besproken, waarbij in wordt gegaan op de eisen die aan goed 

informeren en instrueren en een passende doelgroepbenadering moeten worden gesteld. 

 

Uiteindelijk wordt door middel van een functionele analyse bekeken of de beoogde doelen daadwerkelijk 

met de bestaande brochure kunnen worden bereikt. 

 

Om een goed beeld te schetsen van de brochure waar dit onderzoek om draait, wordt hier eerst kort iets 

over verteld.  

 

2.1. De brochure 

 

De brochure waar dit onderzoek zich op richt is de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone 

uitgaven heeft”. De brochure is te vinden in bijlage I (in pdf-formaat, zoals deze via de website te downloaden 

is. De gedrukte versie van de brochure is op A5-formaat en is alleen verkrijgbaar op aanvraag via de 

Belastingtelefoon).  In deze paragraaf wordt kort toegelicht waar de informatie in de brochure over gaat en 

voor wie de brochure bestemd is.  

 

De informatie in de brochure stamt af van een wettekst. Deze tekst is opgenomen in bijlage 4. 

Het eerste artikel is de definitie van het begrip buitengewone uitgaven. Voor een indicatie van de wettekst 

wordt dit artikel hieronder weergegeven: 

 

Art. 6.16 Definitie 

Buitengewone uitgaven zijn de uitgaven wegens:  

a. ziekte, invaliditeit en bevalling van de belastingplichtige, zijn partner, zijn jonger dan 27-jarige kinderen 

en tot zijn huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder. Bij algemene 

maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer een persoon voor de toepassing van deze bepaling als 

ernstig gehandicapt wordt beschouwd; 

b. overlijden van de belastingplichtige, zijn partner en zijn jonger dan 27-jarige kinderen; 

c. arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte van de belastingplichtige; 

d. ouderdom van de belastingplichtige; 

e. chronische ziekte van kinderen van de belastingplichtige; 

f. adoptie door de belastingplichtige of zijn partner; 
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g. ziekte en invaliditeit van bij de belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of 

zusters, met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer ouders, 

broers of zusters voor de toepassing van deze bepaling als zorgafhankelijk worden beschouwd. 

(Wetteksten 2006) 

 

Buitengewone uitgaven zijn af te trekken als persoonsgebonden aftrek. Bij de persoonsgebonden aftrek 

gaat het niet om aftrekbare kosten die direct samenhangen met een soort inkomen. Het gaat hierbij meer om 

kosten die samenhangen met het persoonlijke leven van de belastingplichtige en zijn gezin. Voor de berekening 

van de hoogte van de verschillende aftrekposten, evenals hoe iemand de aftrekposten moet verrekenen met 

het verzamelinkomen, zijn basisregels. Één van die aftrekposten wordt gevormd door de buitengewone 

uitgaven. 

 

Als de belastingplichtige ziek of invalide is, heeft hij al gauw te maken met hogere kosten waaraan hij zich niet 

kan onttrekken. Deze uitgaven tasten zijn draagkracht aan. Hierdoor kan het zijn dat de zieke of invalide 

persoon in financiële zin in een uitzonderingspositie terecht komt ten opzichte van personen die niet ziek of 

invalide zijn. De persoonsgebonden aftrekpost buitengewone uitgaven is een fiscale tegemoetkoming voor de 

belastingplichtige van wie de draagkracht wordt aangetast doordat hij buitengewone uitgaven heeft, zoals 

uitgaven voor ziekte en invaliditeit. 

 

Buitengewone uitgaven zijn uitgaven wegens: 

- ziekte, invaliditeit, bevalling; 

- overlijden; 

- arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte; 

- ouderdom; 

- chronische ziekte van kinderen; 

- adoptie. 

Voor de aftrekbaarheid van deze uitgaven gelden een aantal regels: 

- De uitgaven moeten direct verband houden met bijvoorbeeld de ziekte of invaliditeit. 

- De uitgaven zijn geen uitgaven ter voorkoming van ziekte (tenzij het een inenting betreft). 

- De uitgaven komen uitsluitend voor aftrek in aanmerking voor het deel waarvoor geen recht op vergoeding 

bestaat (door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, gemeente, werkgever of andere instantie) 

 

Het totaal van deze uitgaven vormt de persoonsgebonden aftrek buitengewone uitgaven. Dit kan gaan om 

werkelijke uitgaven, zoals de premies voor de zorgverzekering, of om ’forfaitaire’ bedragen, zoals het vaste 

aftrekbedrag voor invalide personen.  

 

De uitgaven zijn op te splitsen in:  

- algemene uitgaven; 

- specifieke uitgaven die voor verhoging in aanmerking komen; 

- uitgaven wegens chronische ziekte;  

- overige uitgaven. 

 

In de brochure wordt op alle soorten uitgaven dieper ingegaan. Ook wordt duidelijk gemaakt onder welke 

voorwaarden je welke kosten af mag trekken en hoe je je aftrekbedrag kunt berekenen.  
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2.2 Functies van overheidscommunicatie 

 

Er is geen sprake van DE overheid. Er bestaan een groot aantal los van elkaar werkende in instituten die elk een 

deel van een totale overheidstaak op eigen wijze verrichten. Elk van die instituten heeft in de praktijk met heel 

verschillende groeperingen uit HET publiek te maken. De mens wordt door al die instituten telkens in een 

andere hoedanigheid benaderd, bijvoorbeeld als politiek belangstellende, als belanghebbende, als kiezer, als 

onverschillige toeschouwer, als klant of consument (Galjaard, 1983, p.21). De overheid werkt met veel 

informatie. Informatie betekent kennis en kennis is vaak macht. Om de kennismacht van de overheid tegenover 

de burger niet te groot te maken, is een plicht tot en een recht op informatie geregeld (Galjaard, 1983, p.88). 

 

Eén van die overheidsinstituten die de plicht heeft de burgers te informeren, is de Belastingdienst. De 

informatiestroom tussen de Belastingdienst en de burgers heeft verschillende functies. De belangrijkste is 

natuurlijk het heffen en innen van belastingen. Maar indirect ook de bevordering van welvaart en welzijn, waar 

een progressief belastingsysteem immers aan bijdraagt. Mensen moeten te weten kunnen komen welke regels 

hierover bestaan en op welke wijze deze gebruikt kunnen worden. De Belastingdienst streeft naar een situatie 

waarin de burger zo soepel mogelijk zijn/haar fiscale plicht na kan komen. Omdat de wetten en regels steeds 

veranderen, is het belangrijk dat er steeds nieuwe informatiestromen zijn richting de burger.  

Daarnaast is de informatiestroom vanuit de burger ook belangrijk. De Belastingdienst moet met de burger 

blijven communiceren om steeds tijdig te kunnen zien wanneer verandering in de behoeften tot verandering 

van de dienstverlening moet leiden (Galjaard, 1983).  

 

Een andere functie is poging tot gedragsverandering. Elk overheidsinstituut, dus ook de Belastingdienst, tracht 

voor en na de informatiestroom groepen mensen te beïnvloeden teneinde te bereiken dat deze een min of 

meer ander inzicht krijgen of een andere houding aannemen (Galjaard, 1983). Zo wil de Belastingdienst met 

een brochure over Buitengewone Uitgaven bijvoorbeeld bereiken dat de burgers meer te weten komen over 

wat ze wel en niet af kunnen trekken van hun belastbaar inkomen, zodat zij hier beter gebruik van gaan maken.  

 

Een laatste functie is het verkrijgen en behouden van bekendheid, erkenning en waardering.  

Net als alle andere overheidsinstituten wil ook de Belastingdienst haar bekendheid bij groepen mensen 

verbeteren, de sfeer waarin zij met publieksgroepen omgaat verbeteren, de gedachten en gevoelens die 

mensen jegens de Belastingdienst koesteren, veranderen en beïnvloeden; het wederzijds begrip vergroten 

(Galjaard, 1983). 

 

Belangrijk is dat overheidscommunicatie gepaard gaat met een uitstekende sociale stijl in taalgebruik. Het 

moet goed te begrijpen zijn voor alle publieksgroepen waar het voor bestemd is. Daartoe is kennis van deze 

publieksgroepen noodzakelijk. Communicatie heeft alles te maken met het omgaan met mensen, het reageren 

op de manier waarop mensen met elkaar plegen om te gaan (Galjaard, 1983p. 107). “Verzorg voor mensen in 

hun persoonlijke situatie bruikbare informatie, en maak deze zo toegankelijk dat de burger er over beschikken 

kan op het moment waarop hij het voor zijn persoonlijk welzijn nodig heeft.”, aldus Galjaard (1983). 

 

Al deze functies zijn te vertalen in de volgende twee belangrijkste doelen van communicatie van de 

Belastingdienst: 

 

- Burgers informeren en instrueren  

- Burgers op een passende manier benaderen  

 

Deze worden nu achtereenvolgens besproken. 
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2.3 Informeren en instrueren 

Volgens De Jong en Schellens (1996, p. 25) hebben veel brochures die door de overheid worden verspreid een 

informatieve en instructieve doelstelling. Een informatieve tekst is volgens hen een tekst die primair gericht is 

op het vergroten van de kennis van de lezer. De lezer moet iets te weten komen. Een instruerende tekst is 

daarnaast ook bedoeld om bepaalde handelingen van de lezer te ondersteunen. Deze twee doelstellingen, 

informeren en instrueren, komen in de praktijk van de overheidsvoorlichting vaak in combinatie voor. In deze 

paragraaf wordt ingegaan op de eisen die aan goed informeren en instrueren worden gesteld. 

 

2.3.1 De doelstellingen van de zender 

 

De Jong en Schellens hebben de nevendoelstellingen van informatieve en instructieve overheidsbrochures 

uiteengezet. Een belangrijk doel van overheidscommunicatie is volgens hen het uiteenzetten en/of verdedigen 

van het beleid van een ministerie. De informatie hoeft geen directe consequenties voor de burger met zich 

mee te brengen. Maar vaak is dat wel het geval. Bijvoorbeeld als de burger rechten kan ontlenen aan de 

informatie, of met nieuwe verplichtingen geconfronteerd kan worden. Naast kenbaar maken van het 

overheidsbeleid is hier dus ook het inlichten van de burger over zijn/haar rechten en plichten een doel van de 

informatie.  

 

Een brochure kan ook worden ingezet om de burger te helpen bij het verwezenlijken van bepaalde 

doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen aansluiten op het directe eigenbelang van de burger. 

Achterliggende motieven zijn hier vaak algemene beleidsdoelen. 

In de derde plaats kan een brochure dienen om de burger te ondersteunen wanneer hij in aanraking komt met 

wettelijke verplichtingen of rechten. De burger zit in een situatie waarin hij of zij wellicht gebruik kan maken 

van een wet of regeling. Deze brochures zijn naast informatief ook instructief.  

In de vierde plaats kan in een brochure worden gereageerd op vragen uit de samenleving over een bepaald 

onderwerp (1996, p. 26).  

 

Dit zijn de doelstellingen gezien vanuit de overheid, de zender van de boodschap. Het is echter ook belangrijk 

om te kijken hoe lezers deze informatieve en instructieve teksten bekijken en verwerken.  

 

2.3.2 De verwerking door de ontvanger 

 

Volgens De Jong en Schellens (1996, p.27) zijn twee stappen cruciaal in de verwerking van informatieve 

teksten: de selectie van informatie en het tekstbegrip. Voor instructieve teksten is ook nog sprake van een 

derde stap: de taakuitvoering. Deze stappen worden in deze paragraaf één voor één besproken.  

 

De selectie van informatie 

Deze stap is op te delen in de beslissing om de brochure al dan niet te lezen, en de selectie die vervolgens 

tijdens het lezen wordt gemaakt: welke hoofdstukken lees ik wel/niet? 

Hierbij moet rekening worden gehouden met actieve lezers, die zelf op zoek gaan naar voor hen relevante 

informatie. Er is hier geen sprake van een lineair leesproces dat begint bij het voorwoord en eindigt bij het slot. 

De lezer is doorgaans gericht op zoek naar bepaalde informatie in een brochure, en zal dus hoofdstukken 

overslaan die voor hem of haar niet relevant zijn of lijken (p.27/28). 

 

Het tekstbegrip 

Na de selectie van de juiste informatie, is het voor de lezer belangrijk dat hij of zij de tekst kan begrijpen. In 

brochures van de overheid is het vaak zo dat informatie uit een juridische- of beleidscontext zo moet worden 
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vertaald dat het voor een buitenstaander, de burger, leesbaar is. Dat kan veel problemen met zich 

meebrengen. Het gaat hier niet alleen om woorden of zinsconstructies, maar ook op tekstniveau. Staat bij 

elkaar wat bij elkaar hoort? Is de samenhang in de tekst duidelijk? 

Een ander probleem is dat lezers de informatie die ze lezen, proberen in te passen in hun bestaande 

kennisschema’s. Het grote nadeel bij overheidsbrochures is, dat mensen vaak nog niet of nauwelijks over 

kennis over het onderwerp beschikken. De lezer mist hier dus de voorkennis om de nieuwe kennis tussen te 

kunnen plaatsen. Een ander gevaar hier is dat de lezer de informatie misschien vanuit een heel ander 

perspectief (niet het beleidsmatige of juridische perspectief) bekijkt (p.28).  

 

De taakuitvoering 

Deze stap is heel belangrijk bij teksten die naast een informatief ook een instructief doel hebben. Het succes 

van een brochure hangt voor een groot deel af van de mate waarin de instructies in de brochure zijn afgestemd 

op de taak die de lezer moet uitvoeren.  

 

2.3.3 Begrijpelijkheid 

 

Overheidscommunicatie is gericht op de burger. De burgers stellen als doelgroep eisen aan de communicatie.  

Eén van die eisen is begrijpelijke communicatie. Dit is een voorwaarde voor informeren en instrueren.  

Over het algemeen worden er door de overheid ingewikkelde teksten gepubliceerd. 

 

Taalniveau 

Om het proces van selectie, begrip en taakuitvoering goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er rekening 

wordt gehouden met taalniveau. Dit is punt waarop het vaak misgaat bij de communicatie tussen de overheid 

en de burgers. Iedere geschreven of gesproken tekst heeft een taalniveau. Het taalniveau van een tekst, staat 

voor de talige complexiteit van die tekst. Een tekst kan begrijpelijk of onbegrijpelijk zijn, onafhankelijk van de 

inhoud van die tekst.  

De Raad van Europa heeft een meetlat ontwikkeld om het taalniveau van teksten te bepalen: het Europees 

Referentiekader (ook wel CEFR, Common European Framework of Reference). Dit referentiekader onderscheidt 

zes taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (www.regering.nl).  

 

Naast teksten hebben ook mensen een taalniveau: het taalvaardigheidsniveau. Hier worden de volgende 

Common Reference Levels onderscheiden: 

A1/A2 = afhankelijke gebruiker 

B1 = gebruiker op weg naar zelfstandigheid 

B2 = onafhankelijke gebruiker 

C1 = effectief operationeel gebruiker 

C2 = taalgebruiker die de taal over de volle breedte beheerst 

Een nadere specificatie van de Common Reference Levels is terug te vinden in bijlage 2. 

 

Als je zonder problemen een tekst op taalniveau B2 kunt lezen, dan beschik je over taalvaardigheidsniveau B2. 

Een begrijpelijke of gemakkelijke tekst bestaat dus eigenlijk niet. Een tekst kan namelijk voor de één moeilijk 

zijn, en voor de ander makkelijk. Dat is afhankelijk van het taalvaardigheidsniveau van de persoon 

(www.taaluniversum.org/taalunie).  

 

Wetten zijn terecht te bekritiseren op taal en stijl. Echter, er worden behoorlijk wat mensen oud zonder dat ze 

ooit een wet van dichtbij hebben gezien. 
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Overheidsformulieren zijn eveneens te bekritiseren. De taal en stijl ervan is minstens zo slecht als die van 

wetteksten. Echter, aan overheidsformulieren kunnen burgers niet ontsnappen. Elke burger moet wel eens een 

overheidsformulier invullen om zijn rechten en plichten te doen gelden. En sociale uitkeringen en belastingen 

zijn niet gereserveerd voor de geletterden in dit land, misschien zelfs integendeel. Bovendien is er naast stijl- en 

taalproblemen ook sprake van ondermaatse bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid (A. Maes, in: 

Scherpenzeel, 1990, p.51). 

 

Formulieren zijn gewone gebruiksteksten voor gewone lezers. De betrokken burgers moeten in staat zijn om de 

voor hen bedoelde formulieren naar behoren in te vullen. Leesbaarheid betekent in dit geval 

gebruiksvriendelijkheid, een eis die ook aan andere werktuigen en producten in onze maatschappij mag 

worden gesteld. Een belangrijk aspect van gebruiksvriendelijke formulieren is het taalgebruik (A. Maes, in: 

Scherpenzeel, 1990, p.52). 

 

De meeste formulieren en teksten van de overheid hebben taalniveau C1. Dat is een hoog niveau. Maar 40% 

van de bevolking kan deze teksten goed begrijpen en de formulieren goed invullen. 60%, meer dan de helft 

dus, kan dat niet. Als de overheid op taalniveau B1 zou schrijven, dan kan 95% van de bevolking de teksten 

begrijpen en de formulieren zelfstandig invullen. Taalniveau B1 heet daarom ‘eenvoudig Nederlands’ (Bohnenn 

e.a., 2004). 

 

Van vaktaal naar algemene taal 

Vaak wordt geprobeerd een wettekst te vertalen naar aan begrijpelijke tekst voor de burgers. Dit is niet altijd 

even gemakkelijk en lukt ook niet altijd even goed. Bij het ontwerpen van een overheidsbrochure wordt er door 

middel van transponeren van een wettekst een brochuretekst gemaakt (Steehouder, in: Van Scherpenzeel, 

1990). Dit vereist inzicht in de spanning tussen de vaktaal en vakterminologie enerzijds en de algemene taal 

anderzijds. Regelingen kunnen niet in de gewone omgangstaal en in de vlotte stijl van bijvoorbeeld een 

krantenartikel weergegeven worden. Bovendien heeft de taal van bijvoorbeeld een wetgever een specifieke, 

aparte communicatieve positie. Kenmerkend voor een vaktaal is dat zij gebruik maakt van een geheel van eigen 

talige middelen in een communicatiegebied dat door het vak zelf begrensd wordt, zodat wie in dat vakgebeid 

werkzaam zijn, elkaar kunnen begrijpen. Om de communicatie tussen ambtenaar en burger ten goede te 

komen, moet de afstand tussen de vaktaal en de algemene taal overbrugd worden.  

 

Volgens Van der Horst (1997) moet een tekst voldoen aan een aantal voorwaarden: een tekst moet correct, 

begrijpelijk, aantrekkelijk en passend zijn. Met correct wordt bedoeld: zonder taal- en stijlfouten. Begrijpelijk 

betekent dat de lezer zonder veel moeite moet kunnen begrijpen wat de schrijver bedoelt. Aantrekkelijkheid 

zorgt ervoor dat de lezer een tekst met plezier leest, en met passend bedoelt hij de juiste toon: niet al te vlot, 

onbeschoft of onderdanig.  

 

Een tekst is volgens Van der Horst pas leesbaar als hij begrijpelijk is geschreven. Maar wat voor de één 

begrijpelijk is, kan voor de ander onbegrijpelijk zijn. Dat kan te maken hebben met opleiding, leeftijd, ervaring, 

beroep en belangstelling van de lezer (p.IX). Écht leesbaar schrijven is volgens Van der Horst rekening houden 

met de lezer. Bij schriftelijke communicatie is dat best moeilijk, omdat er geen direct contact is tussen zender 

en ontvanger. Er kan niet naderhand gecorrigeerd of toegelicht worden, dus het moet in één keer goed zijn. Er 

mogen bij de ontvanger in principe geen vragen over de tekst ontstaan. Bij een gesprek vinden actie en reactie 

plaatst. Het schrijven van een tekst is echter eenrichtingsverkeer. Een schrijver moet daarom steeds goed de 

lezer voor ogen houden. In de praktijk gebeurt dit volgens Van der Horst te weinig.  
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Laaggeletterdheid 

In Nederland leven veel mensen met een taalniveau beneden het gemiddelde. Als iemand niet goed kan lezen 

en schrijven, dan is hij of zij ‘laaggeletterd’. De media gebruiken vaak termen als analfabetisme, maar het gaat 

hier allang niet meer enkel om die groep volwassenen die nooit naar school zijn geweest en helemaal niet 

kunnen lezen of schrijven. Het gaat vooral om volwassenen die functioneren op een te laag niveau van 

geletterdheid in het Nederlands om volwaardig deel te kunnen nemen in de samenleving en de zich 

ontwikkelende kenniseconomie. Laaggeletterden hebben vaker dan gemiddeld ongeschoold of slecht betaald 

werk, zijn vaker werkeloos, hebben minder glansrijke toekomstperspectieven en zijn meer afhankelijk van 

anderen. Ze zijn dus minder in staat om zich te redden in de maatschappij.  

 

Aan te leren kennis en vaardigheden moeten praktisch bruikbaar zijn en betekenis hebben binnen de concrete 

leefwereld van mensen. Dat geldt ook voor geletterdheid. Een belangrijke functie van leren lezen en schrijven, 

is je kunnen redden in de maatschappij. Om in een bepaalde context te kunnen functioneren, dienen mensen 

over een zeker niveau van geletterdheid te beschikken (Houtkoop, 2001, p.1).  

 

Volgens Kirsch e.a. (1993, in: Houtkoop, 2001, p.2) is functionele geletterdheid: 

“de vaardigheid om gedrukte en geschreven informatie te gebruiken om te functioneren in de maatschappij, de 

eigen doelen te realiseren en eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen.” 

Ruim tien procent van de mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Vroeger konden veel mensen niet goed 

lezen en schrijven en vaak was dat geen probleem. Nu wel. Hoe komt dat? Bohnenn en anderen (2004) geven 

hiervoor twee redenen: 

- Er zijn nog nooit zulke hoge eisen gesteld aan lezen en schrijven als tegenwoordig.  

In de middeleeuwen kon de samenleving prima functioneren als er in elke gemeenschap iemand de functie van 

lezer of schrijver uitoefende (Koch, 1997, in Bohnenn, 2004, p. 7). Tot het eind van de 19e eeuw hoefde je 

haast niet te schrijven. En lezen was voldoende als je een bekende tekst hardop voor kon lezen. Pas in de jaren 

20 van de 20e eeuw moest je ook begrijpen wat je las., en ging men ook in de vakliteratuur pleiten voor meer 

nadruk op begrijpend lezen (Gray, 1956, Fries, 1962, in Bohnenn, 2004, p.7). Hardop lezen alleen was niet meer 

voldoende. En vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw is begrijpen wat er staat niet genoeg, maar moet je kunnen 

omgaan met informatie. Er verschijnt een nieuw begrip in de literatuur: functionele geletterdheid (Herman, 

1970, in Bohnenn, 2004, p. 7). Je moet een krant lezen, brieven en folders lezen, de ondertiteling van de 

televisie. Je moet een brief kunnen schrijven en formulieren invullen. En je moet goed kunnen lezen om 

instructies op te volgen. Denk maar aan pinnen en de kaartjesautomaat op het station. 

- Deze hoge eisen worden nu aan iedereen gesteld.  

Vroeger was het vooral in de hoge kringen en in bepaalde beroepen belangrijk om te kunnen lezen en 

schrijven. Nu geldt dat voor iedereen. Je moet goed kunnen lezen en schrijven omdat je nu eenmaal in deze tijd 

en in deze maatschappij leeft. Iedereen heeft te maken met brieven van de gemeente, polissen van de 

verzekering en afschriften van de giro of bank. En natuurlijk wil iedereen gebruik maken van internet en 

sms’en. Lezen en schrijven is nu belangrijk in alle beroepen. Werknemers moeten bijvoorbeeld e-mails lezen, 

dagstaten invullen of bestellingen opschrijven (Bohnenn e.a, 2004, p.8) 

 

Er moet iets gebeuren aan het probleem dat er zo veel mensen niet goed kunnen lezen en schrijven. Bohnenn 

et al (2004) dragen de volgende ideeën aan:  

1. Er moeten meer mogelijkheden komen om cursussen te volgen. Cursussen moeten niet alleen op 

scholen voor volwassenen worden gegeven, maar ook op andere plaatsen zoals op het werk, in 

gezondheidscentra, bij peuterspeelzalen en basisscholen.  
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2. Inspanningen moeten beloond moeten worden. Mensen, die een lees- en schrijfcursus volgen, moeten 

een beloning krijgen. Maar ook bedrijven en organisaties, als zij cursussen geven voor hun 

medewerkers.  

3. De schriftelijke taal kan en moet veel makkelijker. Mensen die teksten schrijven, moeten zó schrijven 

dat de tekst leesbaar wordt voor iedereen.  

 

Mensen die geboren zijn met een chronische ziekte of handicap hebben vaker te maken met een te laag 

taalvaardigheidsniveau dan mensen die geen chronische ziekte of handicap hebben. Ze krijgen vaak niet 

dezelfde kansen om een opleiding te volgen als mensen die geen chronische ziekte of handicap hebben 

(Belangenorganisaties, 2002). Daarnaast zijn er nog een hoop andere redenen waarom mensen met een 

chronische ziekte of handicap moeite kunnen hebben met lezen en/of schrijven. Denk aan moeite met 

concentreren, snel moe, slechtziendheid.  

 

Overige factoren die van invloed zijn op het ervaren van onbegrijpelijkheid 

Uit eigen onderzoek van de Belastingdienst (2005) naar de begrijpelijkheid van hun schriftelijke communicatie 

is gebleken dat opleidingsniveau een belangrijke rol speelt bij het ervaren van (on)begrijpelijkheid. Een andere 

factor die een rol kan spelen is de attitude van de desbetreffende persoon. Naast het wel of niet kunnen 

begrijpen van de communicatie is immers ook de motivatie om zich er in te verdiepen belangrijk. Er zijn nu dus 

twee dimensies: cognitieve capaciteit (kunnen) en motivatie (willen). Op grond van deze twee dimensies is een 

typologie gemaakt die bruikbaar is om belastingplichtigen te segmenteren. Deze segmenten kunnen 

bijvoorbeeld worden gebruikt om de mate van benodigde ondersteuning van de belastingplichtige vast te 

stellen.  

Uit onderstaande figuur blijkt dat een kleine meerderheid van de belastingplichtigen in staat is de 

communicatie omtrent fiscale zaken te begrijpen (45% plus 11%). Een ruime meerderheid is gemotiveerd om 

het te begrijpen (23% plus 45%). Hiervan is echter 23% niet in staat om het te begrijpen.  

 

 Willen niet Willen wel 

Kunnen niet Apathici: 21% Onmachtigen: 23% 

Kunnen wel Gemakzuchtigen: 11% Kundigen: 45% 

Figuur 1: Indeling van belastingplichtigen op de dimensies capaciteit en motivatie/attitude 

 

45% Van de belastingplichtigen behoort tot de kundigen. Deze groep mensen is gemotiveerd het te begrijpen, 

en bezit ook de cognitieve capaciteit om het te begrijpen. Belangrijker is de overige 55%, die niet cognitief 

kundig genoeg en/of niet gemotiveerd genoeg is. Tot deze meerderheid behoren de onmachtigen, die wel 

gemotiveerd zijn maar het niet kunnen, de apathici, die niet gemotiveerd zijn én het niet kunnen, en de 

gemakzuchtigen, die het wel kunnen maar niet gemotiveerd zijn. 

De gemakzuchtigen hoeven dus enkel gemotiveerd te worden. Om de apathici en de onmachtigen te bereiken 

moet er meer gebeuren. Voor deze groepen belastingplichtigen zou het kunnen helpen om de documenten 

duidelijker en begrijpelijker te maken.  

 

De onmachtigen en apathici hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals: laag opleidingsniveau, 

meer vrouwen dan mannen, doen vaker op papier aangifte, besteden het invullen vaker uit of vragen hierbij 

hulp en zijn eerder bang om fouten te maken. Voor de apathici geldt bovendien dat ze het invullen van de 

aangifte vervelend vinden en weinig gebruik maken van informatiebronnen. 

 

Oorzaken van onbegrijpelijkheid binnen de Belastingdienst 

Het proces van de schriftelijke communicatie is een complex geheel. Dat komt door het grote aantal betrokken 

elementen tijdens het ontwerp, de uitvoering en de beheersing van deze schriftelijke communicatie. Er zijn 
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veel verschillende typen documenten en veel verschillende benodigde specialismen op het gebied van taal, 

communicatie en fiscale wetgeving. Daarnaast zijn er veel verschillende organisatieonderdelen die bij het 

proces betrokken zijn, zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering van de schriftelijke communicatie.  

 

Tot slot zijn er vele verschillende normenkaders om de kwaliteit van de documenten qua inhoud en vorm te 

waarborgen. Voor de inhoud is het kader de fiscale wetgeving. Vanuit dit oogpunt moeten formulieren juridisch 

juist zijn. Voor taal en vormgeving zijn er kaders als de Huisstijlwijzer en handboeken voor helder taalgebruik. 

Tussen vorm, taal en inhoud bestaat vaak een spanningsboog. Juridisch juist is lang niet altijd begrijpelijk voor 

de belastingplichtige. De Belastingdienst krijgt bijvoorbeeld te maken met begrippen die zijn bedacht door de 

wetgever. Deze worden noodgedwongen overgenomen, maar de betekenis ervan is lang niet altijd helder voor 

de belastingplichtigen.  
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2.4 Doelgroepbenadering 

 

Er wordt veel gehamerd op het te hoge taalniveau van overheidsdocumenten. Om goed te informeren en 

instrueren, moet er vooral sprake zijn van een begrijpelijke tekst, waarbij rekening moet worden gehouden met 

laaggeletterdheid.  

Maar dat is niet het enige waar de burgers behoefte aan hebben. Er komt meer bij kijken voordat bijvoorbeeld 

een brief, een formulier of een brochure geschikt is voor de doelgroep. De doelgroep moet namelijk wel op de 

goede manier benaderd worden. De tekst is immers voor de doelgroep geschreven. 

 

2.4.1 Afstemming op de doelgroep 

 

Interne consensus 

Het tekstontwerpproces is tegelijkertijd een sociaal proces. De communicatieve effectiviteit is dus niet de enige 

factor die bepaalt hoe de uiteindelijke tekst eruit komt te zien. Tekstontwerpers moeten zowel een interne als 

een externe doelgroep tevreden stellen. Intern zijn dat hun teamgenoten, opdrachtgevers, 

eindverantwoordelijken en de inhoudelijk of juridisch deskundigen. De behoeften van deze interne doelgroep 

zijn voor de tekstschrijver duidelijker waarneembaar dan de behoeften van de doelgroep waar de tekst 

uiteindelijk voor bestemd is, de externe doelgroep. Uit onderzoek naar het werk van journalisten blijkt 

bijvoorbeeld dat zij zich vooral oriënteren op hun collega’s en superieuren, en niet op de lezers. Raven (1995) 

deed kwalitatief onderzoek naar de inhoudelijke review van handleidingen. Hij vroeg hiervoor twee 

tekstschrijvers naar de motieven achter de revisies die zij op basis van het commentaar van inhoudelijke 

deskundigen in hun handleidingen aanbrachten. De motivatie bij meer dan de helft van de aangebrachte 

wijzigingen luidde als volgt: ‘to maintain good interpersonal relations with one or more of the reviewers’. 

Onderzoek van Van der Mast (1999) toont aan hoe belangrijk het streven naar consensus is voor schrijvers van 

beleidsnota’s. De vage en voorzichtige formuleringen blijken een strategische keus om de instemming te 

bewerkstelligen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het beleid (p.294). 

 

Verschillende taakopvattingen 

Het ontwerpproces van een tekst lijkt heel eenvoudig: iedereen doet wat hen gevraagd wordt en iedereen 

beperkt zich tot datgene waar ze verstand van hebben. Ze benutten vervolgens hun volledige kennis en 

ervaring op dat gebied. In de praktijk loopt het echter heel anders (Van der Mast, p.294). 

 

Als het om taal gaat, voelt iedereen zich deskundig genoeg om mee te praten. De Jong, Lentz en Zeelen (1995) 

deden onderzoek naar een voorlichtingsbrochure over alcohol (Do You Know? Do You Care?) en vroegen 

tekstschrijvers om te voorspellen welke problemen lezers uit de doelgroep zouden hebben. Deze 

voorspellingen werden vergeleken met de resultaten uit een pretest waar mensen uit de doelgroep waren 

ondervraagd. De tekstschrijvers kwam veelal met stilistisch en persoonlijk commentaar waar de doelgroep, 

alcoholdrinkende jongeren, nooit mee zouden zitten. Bijvoorbeeld: er mag geen punt staan na een komma 

(p.295). Voor een tekstschrijver is het blijkbaar moeilijk om zich in te leven in de doelgroep. Het is echter wel 

van enorm belang. Het kan namelijk een positieve bijdrage leveren aan diverse organisatiedoelstellingen: 

- beeldvormend: positief imago 

- rationeel: tevreden klant 

- commercieel: efficiënt werken en hoger rendement 

(Van der Pool, 2004, p. 18) 
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2.4.2 Zender/ontvanger 

 

Volgens Shadid (1998, p.53) is communicatie een proces waaraan minimaal twee actoren deelnemen, die 

betekenissen uitwisselen via verbale en non-verbale boodschappen. Bij deze boodschappen gaat het altijd om 

subjectieve interpretaties van de deelnemers aan het communicatieproces. Over het verloop van dit proces zijn 

tientallen theorieën.  Deze worden hier niet behandeld. Wel is het belangrijk om in te gaan op het verband 

tussen de zender en de ontvanger. Vele wetenschappers leggen de actieve rol van de communicatie bij de 

zender. De ontvanger is hier passief. Maar er zijn ook een hoop tegenstanders van deze gedachte, die van 

mening zijn dat de ontvanger juist degene is die de boodschap interpreteert en er dus betekenis aan geeft 

(Shadid, 1998, p.57). Berlo bijvoorbeeld (in: Shadid, 1998, p. 57), is van mening dat de ontvanger een grote rol 

speelt bij de effectiviteit van de communicatie: “If the source does not reach te receiver with his message, he 

might as well have talked to himself.” 

 

Hiermee legt Berlo meteen de vinger op de zere plek als het gaat om ontvangergericht schrijven. Een 

boodschap is bedoeld voor ontvanger, en moet dus ook zo geschreven worden dat hij goed overkomt op de 

ontvanger. Dat bereik je niet alleen met begrijpelijk schrijven, maar ook met inlevingsvermogen. Dit 

ontvangergericht schrijven is erg belangrijk, vooral als je wil dat de ontvanger begrijpt wat de bedoeling is, en 

er ook nog eens een positieve houding ten opzichte van de betreffende organisatie op nahoudt. 

Ontvangergericht schrijven wordt in de rest van dit onderzoek aangeduid met de term ‘lezergerichtheid’. Voor 

die term is gekozen omdat ‘ontvanger’ erg breed is, en het hier specifiek gaat om de lezers van de brochure.  

 

Lezersperspectief 

Belangrijk bij het lezergericht schrijven is het lezersperspectief. In een gesprek kom je er niet onderuit je 

gesprekspartner aan te spreken. Bij het schrijven van een tekst is dat, zoals al eerder gezegd, anders Je hebt 

vaak geen directe lezer voor je. Een gesprek is daarom vaak doeltreffender dan een tekst. Schrijvers die zo veel 

mogelijk met hun tekst willen bereiken, nemen daarom zo veel mogelijk eigenschappen van de spreektaal over 

in hun schrijftaal. Tekstschrijvers doen er goed aan zich bij het schrijven te verbeelden dat ze zich richten tot 

een concrete lezer. Dan hebben ze de minste moeite met het lezersperspectief in het algemeen, en het 

aanspreken van de lezer in het bijzonder (Jansen, 1989, p. 112). Er zijn echter beperkingen:  

- Het tekstgenre moet geschikt zijn voor aanspreken; 

- De lezer mag niet het idee krijgen dat hem iets onaangenaams in de schoenen wordt geschoven; 

- De doelgroep moet homogeen zijn; 

- Er mag geen sprake zijn van perspectiefbreuk: ‘zwabberen’ tussen aanspreken en ontwijken van de 

lezer (Jaspers, 1987, in: Jansen, 1989, p. 112). 

 

Uit onderzoek naar het gewenste perspectief van een overheidsfolder, is gebleken dat het lezersperspectief 

beter wordt gewaardeerd dan het zakelijke perspectief. Het tekstperspectief valt echter lang niet alle lezers op. 

Het is dus minder belangrijk dan vele critici denken. Favoriet is het afwisselen van perspectief. Steeds met u 

aanspreken en direct naar de lezer toe schrijver wekt irritatie op. Voorstanders van het lezersperspectief 

noemen de tekst ‘vriendelijker’, ‘persoonlijker’ en ‘directer’. Tegenstanders vinden het ‘dwingend’ (Jansen, 

1989, p. 114).  

 

De voorkeur voor het perspectief hang af van de relatie die de schrijver heeft met de doelgroep. Voelen de 

lezers zich afhankelijk van de schrijver of de instantie die hij vertegenwoordigd, dan stellen ze het 

lezersperspectief op prijs. Als ze zich betrokken voelen bij het onderwerp, is dat ook het geval. Naarmate een 

tekst intensiever wordt gelezen, neemt de voorkeur voor het lezersperspectief bovendien toe (Jansen, 1989, p. 

118). 
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2.4.3 Beeldvorming 

 

Om een lezergerichte tekst te maken is er kennis nodig van de doelgroep. Voordat een tekstschrijver begint 

met schrijven, moet hij zich afvragen: uit welke mensen bestaat mijn doelgroep? Waar heeft die doelgroep 

behoefte aan? Waar moet ik rekening mee houden als ik schrijf over en voor deze mensen?  

Niet alleen in het perspectief moet rekening worden gehouden met de doelgroep. Het lezersperspectief 

verdient over het algemeen de voorkeur: spreek de lezer direct aan. Maar ook dit is nog heel variabel. Want 

hoé spreek je die lezer dan aan? Vooral bij een groot deel van de doelgroep van deze brochure - mensen met 

een chronische ziekte of handicap – is dit een belangrijk onderwerp. Door op een verkeerde manier over en 

voor deze mensen te schrijven, kunnen sommigen voor het hoofd worden gestoten of zich in een hokje gestopt 

voelen. Ook kan er in de samenleving een verkeerd beeld van deze doelgroep ontstaan: negatieve 

beeldvorming.  

 

Als dit laatste niet op de juiste manier gebeurt, kan dat namelijk verschillende gevolgen hebben. De doelgroep 

kan zich respectloos behandeld voelen, of kan het gevoel hebben niet serieus te worden genomen. Dat mag 

niet de bedoeling zijn van een tekst die juist voor die mensen geschreven is. Een tweede gevolg is mogelijke 

negatieve beeldvorming. Als er in een tekst op een bepaalde manier wordt gesproken over een bepaalde groep 

mensen, dan kan dat invloed hebben op de manier waarop anderen over die mensen denken. En dat is niet erg 

als het positief is, maar wel als het iets negatiefs is (West&Turener, 2006, p. 37). In dit geval gaat het 

bijvoorbeeld over mensen met een handicap. Als er in de tekst wordt gesproken over ‘invaliden’, dan schept 

dat een beeld over deze mensen. Het woord ‘invaliden’ roept onbewust een beeld op van een groep mensen in 

een rolstoel die niet deel kunnen nemen aan het arbeidproces. Dat beeld is onjuist en onterecht negatief.  

 

Stereotypering 

Iedereen heeft een beeld van de wereld en de mensen die in die wereld leven. Veel van die beelden zijn niet 

gebaseerd op de realiteit, maar bestaan uit vooroordelen (Luijten, 2005, p.27). Maar waar komen die 

vooroordelen vandaan? Waardoor kan iemand bevooroordeeld raken? Hoe ontstaat een beeld van de 

communicatiepartner? De kenmerken die mensen aan elkaar en aan groepen mensen toekennen, moeten 

ergens vandaan komen. Volgens Shadid (1994) kunnen zowel directe als indirecte ervaringen een rol spelen. De 

directe ervaringen bestaan uit wat je zelf mee hebt gemaakt met die mensen. Indirecte ervaringen bestaan uit 

informatie die je verkrijgt door bijvoorbeeld het lezen van de krant, het kijken naar televisie of het gebruik van 

internet. Deze media geven echter niet altijd een correct beeld van de werkelijkheid. Er is bijvoorbeeld nog 

altijd veel sprake van stereotypering.  

Stereotypering is het gebruik van algemene generaliseringen om een groep mensen te beschrijven. Met andere 

woorden: het indelen van mensen in herkenbare categorieën, zonder rekening te houden met individuele 

verschillen (West&Turener, 2006, p. 37). 

 

Media 

De massamedia brengen sociale normen en waarden bij, of versterken bestaande normen en waarden. Dit 

wordt ook wel het socialization effect genoemd (Perse, 2001, p. 164). Ook de Amerikaan George Gerbner (in: 

Stappers e.a., 1990, p. 130) ziet de massamedia als dé socialisators en cultivators van de  hedendaagse 

samenleving. “De waarden, opinies, kennis en attituden van individuen worden opgebouwd, onderhouden, 

bijgeslepen en veranderd door uitwisseling van symbolen (taal, beelden, enzovoorts), en die taak is in onze 

maatschappij nagenoeg geheel toebedeeld aan de massamedia.”, aldus Gerbner.  

 

Shadid (1994) deed onderzoek naar hoe de media een rol spelen in het reproduceren van vooroordelen over 

minderheden. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd te maken met door media geconstrueerde beelden 
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die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. De media hanteren een generaliserend en statisch 

cultuurbegrip. In de media wordt al heel snel gesproken over groepen in het algemeen zonder rekening te 

houden met individuele verschillen. De media dragen hiermee bij aan het ontstaan van vooroordelen. Dat 

gebeurt via de inhoud en opmaak van de berichtgeving. Ze representeren beelden uit de werkelijkheid, 

waaraan de ontvanger een betekenis toekent. Deze beeldvorming beïnvloedt de ontvanger in hoe hij denkt 

over datgene wat gerepresenteerd wordt (Luijten, 2005, p.27). Lezers van een krant of tijdschrift creëren een 

mening over allerlei zaken. Dit leidt tot een bepaalde houding of bepaald gedrag. Mensen met een chronische 

ziekte of handicap hebben vaak last van negatieve beeldvorming. Zij hebben er dus erg veel baat bij als er op 

een respectvolle, genuanceerde manier over hen wordt geschreven (Krijnen&Besemer, 2001).  

 

Mentale en materiële beeldvorming 

De manier waarop een situatie is beschreven, mensen in beeld zijn gebracht en ideeën worden neergezet, 

bepalen tezamen de beeldvorming van de lezer. Krijnen en Besemer (2001, p.7/8) maken onderscheid in 

mentale en materiële beeldvorming. Een journalist krijgt bijvoorbeeld informatie en heeft daar zijn of haar 

gedachten over (mentale beeldvorming). Hoe objectief hij of zij ook is, die gedachten bepalen de weergave van 

het nieuws of de informatie (materiële beeldvorming). De gevolgen hiervan beïnvloeden weer de mentale 

beeldvorming bij de lezer. Als dit proces nooit een andere impuls krijgt, dan kan iemand een compleet verkeerd 

beeld krijgen van een situatie of persoon.  

 

Dit geldt in principe ook voor de communicatie van de Belastingdienst. De ontwerpers en tekstschrijvers van 

brochures hebben, vaak onbewust, zelf bepaalde gedachten over mensen met een handicap of chronische 

ziekte, en zullen deze hoe dan ook meenemen bij het ontwerpen van de brochure. De informatie in deze 

brochure wordt gelezen door allerlei burgers. Mensen die zelf een chronische ziekte of handicap hebben, maar 

ook mensen die een partner of kind hebben met een chronisch ziekte of handicap. Daarnaast zijn er nog veel 

mensen die de brochure raadplegen om een ander te helpen of. Bij al deze mensen wordt het beeld dat zij 

hebben van mensen met een chronische ziekte of handicap beïnvloed door de manier waarop ze worden 

afgebeeld en beschreven in de brochure.  

 

Het is daarom erg belangrijk dat de Belastingdienst, net als elke andere overheidsinstanties overigens, rekening 

houdt met deze beeldvorming. Daarmee voorkom je dat ze voortdurend als een aparte groep in de 

maatschappij worden beschouwd en over één kam worden geschoren. Want iedereen is anders. Mensen met 

bijvoorbeeld ME kunnen en willen andere dingen dan mensen die in een rolstoel zitten omdat ze bij een 

ongeluk beide benen hebben verloren. Maar twee mensen met ME kunnen ook heel andere behoeften 

hebben. Behoeften die voortkomen uit de ziekte die ze hebben, maar ook behoeften als ieder ander individu 

die die ziekte niet heeft (Krijnen en Besemer, 2001,p.8/9). 
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2.5 Functionele analyse 
 

Volgens de literatuur zijn de belangrijkste twee doelstellingen van een brochure als deze: het goed informeren 

en instrueren van burgers en burgers op een juiste, passende manier benaderen. Door middel van een 

functionele analyse wordt geprobeerd na te gaan of deze doelen daadwerkelijk kunnen worden bereikt met de 

huidige brochure. Een functionele analyse is belangrijk bij het evalueren van een document. Met behulp van de 

analyse kun je in kaart brengen wat de beoogde functies van een document zijn, en of deze daadwerkelijk door 

het document uit worden gedragen. Op basis daarvan is de kwaliteit van het document voor een belangrijk 

deel vast te stellen.  

 

In deze paragraaf wordt eerst de definitie van functionele analyse uiteengezet, aan de hand van literatuur van 

Lentz en Pander Maat (2004). Vervolgens wordt de methode toegepast op dit onderzoek en worden de 

resultaten weergegeven. 

 

2.5.1 Functionele analyse volgens Lentz en Pander Maat 

 

Askhave (1999, in: Lentz en Pander Maat, 2004, p.1) zegt dat we meer moeten weten over de context waarin 

een document wordt geproduceerd, om de doelen van een document te kunnen analyseren. Anderson (1978, 

in: Lentz en Pander Maat, 2004, p.1) zegt echter dat het belangrijker is je te richten op het uiteindelijke 

resultaat dat men wil bereiken als de lezer het document gebruikt. Je moet het doel van een tekst dus niet 

zoeken bij de context waarin het geproduceerd is, maar bij de ontvanger. Het gaat hier om de verwachte 

effecten bij de lezer.  

 

Maar er is meer dan alleen ‘het doel’ van een tekst. Belangrijk is namelijk het samenvoegen van verschillende 

doelen en verschillende doelgroepen, en het combineren van doelgerelateerde overwegingen en bijvoorbeeld 

financiële overwegingen.  

 

Volgens Lentz en Pander Maat (2004, p.2) moet een communicatief doel
1
 worden geanalyseerd aan de hand 

van vier elementen: 

a. Het bedoelde communicatieve effect als een cognitief resultaat 

b. Het onderwerp van het document 

c. De doelgroep van het document 

d. Het organisatiedoel als sociaal resultaat. Ook wel het beleidsdoel.  

 

a. Communicatieve effecten 

Lentz en Pander Maat onderscheiden drie soorten effecten van een tekst:  

- een cognitieve verandering bij de lezer 

- een verandering in het gedrag van de lezer 

- een verandering in de sociale werkelijkheid, als resultaat van het collectieve gedrag van de lezers. 

 

Deze effecten zijn bijna niet los van elkaar te zien. De eerste verandert (vaak) de tweede, en de tweede 

verandert (vaak) de derde. De cognitievieve verandering bij de lezer is het enige effect waar het 

communicatieve team achter een document volgens Lentz en Pander Maat verantwoordelijk voor is. De andere 

twee zijn slechts consequenties van die cognitieve verandering.  

 

 

                                                        
1
 Lentz en Pander Maat spreken in hun analyse niet over functies, maar over communicatieve doelen en communicatieve effecten. 
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Deze communicatieve verandering is weer te onderscheiden in zes soorten communicatieve effecten (Lentz en 

Pander Maat, 2004, p.3): 

1. Informative:      functionele kennis (weten dat…) 

2. Supporting assessment:     kennis die nodig is om een beslissing te nemen (in staat zijn om te  

      beslissen) 

3. Instructive:     kennis over acties (weten wat te doen en hoe)   

4. Persuasive:     houdingen (geloven dat…) 

5. Motivational:     intenties (bereid zijn om…) 

6. Affective:      gevoelens (bezorgd zijn, geamuseerd zijn) 

 

Deze effecten overlappen elkaar vaak. Een tekst die bedoeld is om te informeren, kan lezers in staat stellen om 

een beslissing te nemen. En een tekst die instructief bedoeld is, moet ook informatie geven.  

Een beschrijving in termen van effecten zorg ervoor dat er niet naar het document wordt gekeken vanuit de 

zender, maar vanuit de ontvanger. Belangrijk om je hierbij af te vragen is het volgende: zal de lezer na het lezen 

van dit document in staat zijn om…? De lezer is hier het onderwerp.  

 

b. Het onderwerp van het document 

Om er achter te komen wat de inhoud van het document precies moet zijn, moet je stil staan bij wat je wilt dat 

de lezer weet/kan na het raadplegen van het document. Belangrijk is ook dat je nagaat hoe getailleerd de 

informatie moet zijn. Wat heeft de lezer minimaal nodig? En welke details heeft de lezer niet nodig? Ormerod 

(2000, in: Lentz en Pander Maat, 2004, p.4) zei: “Too little detail and the designer does not receive a full 

specification of requirements; too much, and the designer’s options are overly constrained.” Voor instructieve 

documenten geldt: besteed alleen aandacht aan die punten waar problemen worden verwacht bij de lezer.  

 

c. De doelgroep 

De beschrijving van de doelgroep moet de identiteit van de doelgroep enigszins weergeven. Volgens Lentz en 

Pander Maat (2004, p.4) zijn er twee belangrijke soorten eigenschappen van een doelgroep:  

- Demografische eigenschappen (leeftijd, beroep, sekse enz.) 

- Communicatieve aanleg (leeservaring, kennis over het onderwerp, houding tegenover het 

onderwerp enz.) 

 

d. Het beleidsdoel 

Belangrijk hierbij is om je af te vragen waaróm je een cognitieve verandering bij de lezers wilt bewerkstelligen. 

Met andere woorden: wat wil je dat er gebeurt als de communicatieve doelen van het document zijn bereikt? 

Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen het communicatieve effect en het beleidsdoel. Het beleidsdoel is 

van grotere orde, een verandering op groter niveau. Het één moet echter wel het ander mogelijk maken (Lentz 

en Pander Maat, 2004) 

 

Een document heeft vaak meerdere doelen en doelgroepen tegelijk. Zo bereikt een folder vaak niet alleen de 

geadresseerde, maar bijvoorbeeld ook de ouders van de geadresseerde. Lentz en Pander Maat (2004, p.7) 

maken onderscheid tussen 4 situaties: 

1. Lezers en ‘meelezers’. De ‘meelezers’ zijn hier mensen in de directe omgeving van de ‘beoogde’ lezer, 

die een belangrijke rol spelen bij het onderwerp van het document.  

2. Lezers in verschillende stadia van hetzelfde proces. 

3. Lezers met verschillende informatiebehoeften. 

4. Lezers met verschillende interesses en verantwoordelijkheden. Mensen kunnen verschillende 

houdingen hebben tegenover het onderwerp van het document. Dat beïnvloedt mogelijk het effect 

dat het document op hen heeft.  
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Ook maken zij onderscheid tussen primaire en secundaire doelen, en specifieke en algemene doelen. In het 

geval van instructieve teksten is het primaire doel bijvoorbeeld mensen uit te leggen hoe een product te 

gebruiken. Er is echter ook vaak sprake van secundaire persuasieve doelen, bijvoorbeeld mensen een nieuwe 

techniek leren te accepteren. En een tekst die als specifiek doel heeft iemand te motiveren meer te sporten, 

heeft als algemeen doel de samenleving gezonder te laten leven (p.9).  

 

2.5.2 Functionele analyse van de brochure: methode 

 

Bij een functionele analyse is het dus van belang zo precies mogelijk te omschrijven welke communicatieve 

doelen het document, in dit geval de brochure, zou moeten realiseren. Deze communicatieve doelen worden, 

in navolging van Lentz en Pander Maat (2004), stuk voor stuk uitgewerkt aan de hand van vier elementen: de 

beoogde doelgroep, het beleidsdoel, het onderwerp en het beoogde communicatieve effect. De beleidsdoelen 

en de algemene doelgroep zijn voor alle communicatieve doelen van de brochure hetzelfde. De doelgroep kan 

per onderwerp wat toe worden gespitst. Die zal samen met het onderwerp en het beoogde communicatieve 

effect per communicatief doel worden behandeld.  

Omdat elk hoofdstuk en elke paragraaf een nieuw onderwerp aansnijdt, wordt ook per hoofdstuk en paragraaf 

het communicatieve doel ervan besproken. Dit gebeurt door per hoofdstuk en paragraaf aan te geven wat de 

specifieke doelgroep is, wat het onderwerp is en wat het beoogde communicatieve effect is. Dit wordt bepaald 

aan de hand van de inhoud van het hoofdstuk of de paragraaf.  

Om te bepalen of deze gewenste communicatieve doelen daadwerkelijk kunnen worden bereikt met de 

huidige brochure, wordt de feitelijke situatie in kaart gebracht. Dit gebeurt aan de hand van de volgende 

vragen: 

1. Worden alle communicatieve doelen voldoende gerealiseerd in deze brochure? Zo nee, wat staat het 

realiseren van dat doel in de weg? 

2. Zijn de beoogde communicatieve doelen haalbaar? 

3. Ontbreken er belangrijke communicatieve doelen? 

4. Zijn de beleidsdoelstellingen van de Belastingdienst met deze brochure te bereiken? 

5. Voldoet de brochure aan de eisen vanuit de doelgroep? 

Om deze vragen te beantwoorden wordt er gekeken naar de inhoud van de tekst, het gekozen medium, de 

vorm van de brochure, de verspreiding van de brochure en de eisen vanuit de doelgroep.  

 

2.5.3 Functionele analyse van de brochure: resultaten 

 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de functionele analyse van de brochure. Allereerst 

worden de algemene doelgroep en de beleidsdoelen uiteengezet. Dan volgen de communicatieve doelen per 

hoofdstuk en paragraaf, uiteengezet aan de hand van de specifieke doelgroep, het onderwerp en het 

communicatieve effect. Dit is verwerkt in een tabel. Daarna  wordt er gekeken naar de feitelijke situatie; of de 

communicatieve doelen gerealiseerd kunnen worden met de huidige brochure. Tot slot volgen er adviezen 

voor het verbeteren van de brochure.  

 

Omschrijving algemene doelgroep 

De doelgroep van de Belastingdienst bestaat uit alle belastingplichtigen in heel Nederland. Dat zijn ruim 12 

miljoen mensen.  

De specifieke doelgroep van de brochure ‘Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft’ bestaat 

uit alle mensen die te maken hebben met ziektekosten of andere buitengewone uitgaven. Hieronder vallen de 

mensen die zelf uitgaven hebben vanwege (chronische) ziekte, een handicap, ouderdom, adoptie of overlijden, 

maar ook mensen die om een van bovenstaande redenen kosten maken voor hun kinderen onder de 27 jaar, 
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broers of zussen die afhankelijk zijn van hun zorg of ernstig gehandicapte personen waarmee ze in 

gezinsverband leven. En er behoren ook mensen tot de doelgroep die deze brochure lezen om anderen te 

kunnen helpen bij hun belastingaangifte. De doelgroep is dus zeer divers.  

Hier is al sprake van drie van de vier situaties geschetst door Lentz en Pander Maat (2004): lezers en 

‘meelezers’, lezers met verschillende informatiebehoeften en lezers met verschillende interesses en 

verantwoordelijkheden. Ook de vierde situatie speelt een belangrijk rol bij het bespreken van de doelgroep van 

deze brochure: lezers in verschillende stadia van hetzelfde proces. Sommige lezers lezen de brochure namelijk 

voor het invullen van hun aangifteformulier, en sommigen raadplegen het tíjdens het invullen. De lezer bevindt 

zich dan al in een ander stadium van het aangifteproces, en verwerkt de informatie wellicht op een andere 

manier. Ook zijn er lezers die al vaker met het bijltje hebben gehakt en een beetje weten hoe ze hun 

aftrekbedrag kunnen berekenen. Deze mensen hebben een andere positie en dan mensen die voor het eerste 

jaar aanspraak kunnen doen op deze aftrekpost.   

 

Welke eisen stelt deze doelgroep aan een brochure? 

Een groot deel van de lezers wordt gevormd door mensen met een chronische ziekte of handicap. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld ook mensen met een visuele beperking. Een visuele beperking stelt bepaalde eisen aan een 

tekst. De tekst moet bijvoorbeeld online beschikbaar zijn, moet voorgelezen kunnen worden via de website en 

moet te verkrijgen zijn in een grootletterversie.  

 

Naast visuele beperkingen hebben veel ziektes en handicaps invloed op het concentratievermogen van de 

lezer. De tekst moet daarom kort en krachtig zijn. Ook zijn mensen met een chronische ziekte of handicap snel 

moe. Een lange tekst met lange woorden en zinnen put ze mentaal uit. Mensen met een chronische ziekte of 

handicap kunnen om uiteenlopende redenen moeite hebben met lezen en/of schrijven. Veel mensen met een 

lichamelijke handicap hebben bijvoorbeeld niet hetzelfde onderwijs gehad als mensen zonder een lichamelijk 

handicap. Ze hebben vaak op andere scholen gezeten en hebben veel gemist vanwege hun handicap. Dat kan 

leiden tot een achterstand op het gebied van lezen en schrijven.  

 

Lang niet iedereen voor wie de brochure bedoeld is heeft moeite met lezen. Maar omdat een aantal mensen 

dat wellicht wel heeft, en de brochure ook voor hún bedoeld is, moet met dit alles rekening worden gehouden. 

Een ander punt waar rekening mee moet worden gehouden bij het schrijven van een tekst voor deze 

doelgroep, is de manier van benaderen. Het schrijven over en voor mensen met een chronische ziekte of 

handicap vergt aandacht. Het moet voor deze mensen goed duidelijk zijn welke informatie wel en niet voor hen 

van toepassing is, en bovendien moeten ze op de juiste manier aan worden gesproken en benoemd. In de 

adviesliteratuur en bij de bespreking van de plus-en-minmethode is dit al aan bod gekomen.  

 

Omschrijving beleidsdoelen 

Basiswaarden van de Belastingdienst: 

De Belastingdienst vindt het vanzelfsprekend dat zijn medewerkers hulpvaardig en dienstverlenend zijn en dat 

ze uitgaan van de goede trouw van de belastingbetalers. 

Even vanzelfsprekend is het dat de Belastingdienst grenzen stelt en zonodig corrigerend optreedt. 

Gewetensvolle belastingplichtigen die de wet naleven, moeten erop kunnen vertrouwen dat degenen die het 

niet zo nauw nemen, daadwerkelijk en effectief worden aangepakt. Daarom heeft de Belastingdienst 3 

basiswaarden: 

• geloofwaardigheid: de Belastingdienst neemt zijn opdracht serieus en houdt zich aan de afspraken;  

• verantwoordelijkheid: de Belastingdienst gaat verantwoord om met de gegeven bevoegdheden en is 

ook bereid om verantwoording af te leggen;  

• zorgvuldigheid: de Belastingdienst behandelt iedereen met respect en houdt rekening met ieders 

verwachtingen, rechten en belangen.  
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Deze 3 basiswaarden zijn het visitekaartje van de Belastingdienst. Ze maken duidelijk waar de Belastingdienst 

voor staat en wat belastingplichtigen mogen verwachten (www.belastingdienst.nl). 

Dit maakt dat ze Belastingdienst zich op de volgende manier wil uiten: 

• zakelijk; 

• betrouwbaar; 

• integer; 

• menselijk. 

 

Beleidsdoelen die bereikt moeten worden met de brochure: 

De brochure begint met het hoofdstuk ‘Waarom deze brochure?’. Daarin wordt uitgelegd dat de 

brochure bedoeld is om mensen duidelijkheid te geven in de volgende zaken: 

 

1. Hebben ze recht op aftrek van buitengewone uitgaven? (informeren) 

2. Hoe kunnen ze hun aftrekbedrag berekenen? (instrueren) 

 

Lentz en Pander Maat spreken over specifieke en algemene doelen, en primaire en secundaire doelen. Het 

specifieke en tegelijk primaire doel van de organisatie, dat met deze brochure bereikt moet worden, is: mensen 

informeren over de aftrekpost, en ze instrueren over het berekenen van hun aftrekbedrag. Het algemene doel 

dat hieruit af te leiden valt, is: burgers geven waar ze recht op hebben. Secundaire doelen zijn in dit geval: 

 

1. Voldoen aan de plicht om als overheidsinstituut duidelijk en transparant naar buiten te treden. 

2. De burgers duidelijk informeren zodat de Belastingdienst minder vragen af te handelen heeft.  

3. Het imago van de Belastingdienst verbeteren door de burgers tegemoet te komen. De 

belastingplichtige kent de Belastingdienst een positiever imago toe na het lezen van een goede  tekst 

en een slechter imago na het lezen van een slechte tekst. Meer algemeen betekent dit dat 

medewerkers die effectief communiceren, bijdragen aan professionele klantcontacten en aan  een 

positiever imago. Daarmee zijn zij een uitnodigend visitekaartje van de organisatie (Renkema, 1994). 

4. De drie basiswaarden van de Belastingdienst naleven: geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en 

zorgvuldigheid uitstralen.  

 

Hiervoor is naast helder informeren en instrueren, ook een passende doelgroepbenadering van belang. 

 

Communicatieve doelen 

In onderstaande tabel staan per hoofdstuk de beoogde communicatieve effecten weergegeven. Dit zijn de 

effecten die de Belastingdienst met de brochure wíl bereiken. In de volgende paragraaf wordt gekeken of deze 

beoogde effecten daadwerkelijk kunnen worden bereikt met de huidige brochure: de feitelijke situatie.  

 

Hfst/ 

para- 

graaf 

Specifieke doelgroep Onderwerp Beoogde 

communi-

catieve effect 

(1) 

Beoogde communicatieve effect (2) 

Mensen weten: 

Voor- 

kant 

Algemeen Inhoud brochure informeren - waar de brochure over gaat 

1 Algemeen Buitengewone uitgaven en 

tegemoetkoming 

informeren/ 

instrueren 

- wat de aftrekpost inhoudt 

- wat de tegemoetkomingsregeling inhoudt 

- wanneer ze hiervoor in aanmerking komen 

- wat ze moeten doen om hier aanspraak op te maken 

2 Algemeen 

 

Voorwaarden voor aftrek informeren/ 

instrueren 

- wanneer en hoe ze aanspraak kunnen maken op de 

aftrekpost 
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Hfst/ 

para- 

graaf 

Specifieke doelgroep Onderwerp Beoogde 

communi-

catieve effect 

(1) 

Beoogde communicatieve effect (2) 

Mensen weten: 

3 Algemeen Aftrekmogelijkheden informeren - welke aftrekposten er zijn 

3.1 Algemeen Algemene uitgaven informeren - wat algemene uitgaven zijn 

3.1.1 Algemeen 

 

Premie zorgverzekering informeren/ 

instrueren 

- voor wie ze een vast bedrag af mogen trekken voor 

premie zorgverzekering 

- hoe ze het aftrekbedrag kunnen berekenen 

3.1.2 Mensen met inkomens-

afhankelijke bijdragen 

Bijdragen zorgverzekering informeren - welke bijdragen ze af mogen trekken 

3.1.3 Mensen met aanvullen- de 

zorgverzekering 

Premies aanvullende 

zorgverzekering 

informeren - dat ze de aanvullende premie af mogen trekken 

3.1.4 65-plussers 

 

Vaste aftrek 65-plussers informeren - dat ze een vast bedrag voor 65-plussers af mogen 

trekken 

3.1.5 Mensen die (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt zijn 

Vaste aftrek 

arbeidsongeschiktheid 

informeren - wanneer ze een bedrag voor arbeidsongeschiktheid 

af mogen trekken  

3.2 Algemeen Specifieke uitgaven informeren - wat specifieke uitgaven zijn 

3.2.1 Mensen die voorgeschreven 

medicijnen gebruiken 

Voorgeschreven medicijnen informeren - dat ze voorgeschreven (homeopathische) medicijnen 

af mogen trekken 

3.2.2 Mensen die huismedicijnen 

gebruiken 

Huisapotheek informeren - welk bedrag ze af mogen trekken voor hun 

huisapotheek 

3.2.3 Mensen die kosten maken 

voor verzorging en verpleging 

Verzorging en verpleging informeren - wat ze af mogen trekken voor verzorging en 

verpleging 

3.2.4 Mensen die kosten maken 

voor hulpmiddelen 

Hulpmiddelen informeren - voor welke hulpmiddelen ze kosten af mogen trekken 

3.2.5 Mensen die kosten maken 

voor aanpassing aan een 

woning 

Aanpassing aan een woning informeren/ 
instrueren 

- wanneer ze een bedrag af mogen trekken voor 

aanpassingen in hun woning 

- hoe ze dit bedrag moeten berekenen 

3.2.6 Mensen die kosten maken 

voor aanpassing aan een 

woning 

Andere aanpassingen informeren - welke aanpassingen aan hun woning ze níet af mogen 

trekken 

3.2.7 Mensen die extra kosten 

maken voor vervoer 

Vervoer zieke of invalide informeren - wanneer ze uitgaven voor vervoer af mogen trekken 

3.2.8 Mensen die kosten maken 

voor een dieet 

Dieet op doktersvoorschrift informeren - wanneer ze kosten voor een dieet af mogen trekken 

- welk bedrag ze af mogen trekken voor een 

voorgeschreven dieet 

3.2.9 Mensen die kosten maken 

voor extra gezinshulp 

Extra gezinshulp Informeren/ 
instrueren 

- wanneer ze kosten voor gezinshulp af mogen trekken 

- hoe ze dit bedrag kunnen bepalen 

3.2.10 Mensen die extra kosten 

maken voor kleding en 

beddengoed 

Extra uitgaven voor kleding en 
beddengoed 

informeren - wanneer ze een bedrag af mogen trekken voor 

kleding en beddengoed 

- welk bedrag ze af mogen trekken 

3.2.11 Mensen met een 

drempelinkomen lager dan € 

30.631 

Verhoging specifieke uitgaven informeren - wanneer ze hun aftrekbedrag voor specifieke 

uitgaven mogen verhogen 

3.3 Mensen die kosten maken 

door een chronische ziekte 

Chronische ziekte informeren - wanneer ze een vast bedrag voor chronische ziekte af 

mogen trekken 

- welk bedrag ze af mogen trekken 

3.4 Algemeen Overige uitgaven informeren - wat overige uitgaven zijn 

3.4.1 Mensen die kosten maken 

voor medische hulp 

Medische hulp informeren - welke vormen van medische hulp ze af mogen 

trekken 

3.4.2 Mensen die kosten maken 

voor verpleging 

Verpleging informeren - welke uitgaven voor ‘overige’ verpleging ze af mogen 

trekken 
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Hfst/ 

para- 

graaf 

Specifieke doelgroep Onderwerp Beoogde 

communi-

catieve effect 

(1) 

Beoogde communicatieve effect (2) 

Mensen weten: 

3.4.3 Mensen die reiskosten maken 

voor ziekenbezoek 

Reiskosten voor ziekenbezoek informeren - wanneer ze reiskosten voor ziekenbezoek af mogen 

trekken 

- hoeveel ze af mogen trekken 

3.4.4 Mensen die kosten maken 

voor een bevalling 

Bevalling en kraamhulp informeren - wanneer ze kosten voor bevalling en kraamhulp af 

mogen trekken 

3.4.5 Mensen die kosten maken 

voor een begrafenis of 

crematie 

Begrafenis en crematie informeren - wanneer ze uitgaven voor begrafenis of crematie af 

mogen trekken 

- welke kosten ze wel en niet af mogen trekken 

3.4.6 Mensen die kosten maken 

voor adoptie 

Adoptie informeren - wanneer ze kosten voor adoptie af mogen trekken 

- welk bedrag ze af mogen trekken 

4 Mensen die gehuwd zijn of 

samenwonen (of waarvan de 

partner in het afgelopen jaar 

is overleden) 

Fiscale partner informeren - wanneer iemand hun fiscale partner is 

- aan welke voorwaarden ze moeten voldoen voor 

fiscaal partnerschap 

- wat fiscaal partnerschap inhoudt 

5 Algemeen 

 

Berekenen aftrekbedrag informeren/ 
instrueren 

- welk bedrag ze af mogen trekken 

- hoe ze hun totale aftrekbedrag kunnen berekenen 

6 Mensen die kosten maken 

voor weekendbezoek 

Uitgaven voor weekendbezoek 
van ernstig gehandicapten 

informeren - wanneer ze kosten voor weekendbezoek van ernstig 

gehandicapten af mogen trekken 

- welk bedrag ze af mogen trekken 

7 Algemeen 

 

Teruggaaf van belasting instrueren - wat ze moeten doen om hun het bedrag te ontvangen 

dat ze terugkrijgen voor hun buitengewone uitgaven. 

8 Algemeen Vragen informeren/  

instrueren 

- waar ze met vragen terechtkunnen 

- wat ze moeten doen als ze vragen hebben 

Figuur 2: communicatieve doelen 

 

Wat betreft de specifieke doelgroepen: iedereen kan in principe alle hoofdstukken lezen. Bovendien zullen veel 

mensen dingen lezen die niet voor hen gelden, omdat ze aan het uitzoeken zijn wat wel voor hen van belang is. 

Ze zullen het eerst moeten lezen om er achter te komen dat het voor hen niet geldt. Die mensen behoren ook 

tot de doelgroep.  

 

De feitelijke situatie 

In figuur 2 staan de beoogde communicatieve doelen en effecten uitgewerkt. Dit is wat de Belastingdienst wil 

bereiken met de brochure. Maar kunnen deze doelen daadwerkelijk worden bereikt met de huidige brochure? 

Met andere woorden: is de brochure functioneel? Daarbij moeten de volgende deelvragen worden gesteld: 

1. Worden alle communicatieve doelen voldoende gerealiseerd in deze brochure? Zo nee, wat staat het 

 realiseren van het betreffende doel in de weg? 

2. Zijn de beoogde communicatieve doelen haalbaar? 

3. Ontbreken er belangrijke communicatieve doelen? 

4. Zijn de beleidsdoelstellingen van de Belastingdienst met deze brochure te bereiken? 

5. Voldoet de brochure aan de eisen vanuit de doelgroep? 

 

1. Alle beoogde communicatieve doelen worden met de brochure gerealiseerd. Er wordt voldoende informatie 

gegeven om alle communicatieve effecten te bereiken. De informatie is echter vaak ingewikkeld geformuleerd, 

en er worden weinig voorbeelden gegeven. Hierdoor zullen veel mensen de informatie niet goed begrijpen, en 

komt de realisering van de doelen in gevaar.   
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2. De beoogde communicatieve doelen zijn haalbaar. Het gaat hier om informeren en instrueren van de 

doelgroep, en daar is een brochure uitermate geschikt voor. De brochure zou echter makkelijker en op meer 

plaatsten te verkrijgen moeten zijn, zodat de doelgroep beter bereikt wordt en de communicatieve doelen 

beter gehaald worden. De Belastingdienst kan echter niet verwachten dat ze met deze brochure iedereen 

daadwerkelijk helpen bij hun belastingaangifte. Dat is wel het uiteindelijke doel, maar dat is helaas niet 

haalbaar. Een hoop mensen begrijpen wellicht de informatie niet of gebruiken het niet goed. De 

Belastingdienst heeft echter ook niet de verwachting dat ze elke lezer helpt met de brochure.  

 

3. Er ontbreken geen belangrijke communicatieve doelen. Na het lezen van de brochure zou iedereen moeten 

weten wanneer ze recht hebben op aftrek van buitengewone uitgaven, wat ze af mogen trekken en hoe ze het 

aftrekbedrag moeten berekenen. Bovendien weet iedereen waar ze met vragen terecht kunnen. Andere 

communicatieve doelen zijn niet van belang bij deze brochure. 

 

4.  De beleidsdoelen van de belastingdienst zijn deels te bereiken. Een groot deel van de lezers zal goed 

geïnformeerd en geïnstrueerd zijn. De Belastingdienst geeft deze burgers waar ze recht op hebben: aftrek van 

buitengewone uitgaven. Er zijn echter ook lezers die niet of niet goed bereikt worden. Hier wordt bij 5 verder 

op ingegaan. Deze lezers worden niet voldoende geïnformeerd en geïnstrueerd, weten hierdoor niet (goed) 

hoe ze hun aftrekbedrag kunnen berekenen, en krijgen dus niet het geld waar ze recht op hebben. Ook wordt 

er weinig rekening gehouden met een passende doelgroepbenadering. 

 

5. Zoals al eerder gezegd, is het de bedoeling dat de lezers van de brochure achteraf weten wanneer ze recht 

hebben op aftrek van buitengewone uitgaven, wat ze af mogen trekken en hoe ze het aftrekbedrag moeten 

berekenen. Er wordt in de brochure echter geen rekening gehouden met de doelgroep. De doelgroep stelt een 

hoop specifieke eisen. Het gaat vaak om mensen met een chronische ziekte of handicap, of ouderen, die 

misschien moeite hebben met lezen. Hiermee wordt te weinig rekening gehouden, gezien de lange zinnen, 

grote lappen tekst en moeilijke woorden in de tekst. Het taalniveau ligt te hoog. Ook moet er rekening worden 

gehouden met de manier waarop er over en voor mensen met een chronische ziekte of handicap geschreven 

wordt: de doelgroepbenadering. Vele termen zijn onpersoonlijk en ‘fout’. Ook hiermee wordt te weinig 

rekening gehouden. Termen als ‘invalide’ zijn slecht gekozen. De brochure voldoet dus niet aan de eisen van de 

doelgroep.  

 

Deze beperkingen van de brochure kunnen zeker de communicatieve doelen in de weg staan. Mensen zullen 

misschien minder snel geneigd zijn verder te lezen, of begrijpen soms de informatie niet goed. Hierdoor 

worden ze niet goed geïnformeerd en geïnstrueerd. Ook de secundaire beleidsdoelen komen in gevaar: het 

imago van de Belastingdienst kan geschaad worden en de drie basiswaarden, geloofwaardigheid, 

verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid, kunnen worden betwijfeld.  

Al met al worden de communicatieve doelen van de brochure goed uitgedragen, maar komen ze in gevaar 

doordat er niet wordt voldaan aan de eisen van de doelgroep.  
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2.6 Antwoord op hoofdvraag 1 

 

Aan de hand van de literatuur die in dit hoofdstuk behandeld is, kan antwoord worden gegeven op vraag 1: 

 

1.  Welke doelen moet de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” 

nastreven?  

 

De belangrijkste twee doelstellingen van een brochure als deze zijn: het goed informeren en instrueren van 

burgers en burgers op een juiste, passende manier benaderen. De brochure “Als u ziektekosten of andere 

buitengewone uitgaven heeft” is bedoeld om mensen te informeren en instrueren over de aftrekpost. Maar de 

doelgroep heeft aan meer behoefte dan alleen heldere informatie.  

 

Bij het informeren en instrueren is het vooral belangrijk dat er rekening wordt gehouden met begrijpelijkheid. 

Het taalniveau van de gemiddelde burger verschilt nogal van het taalniveau van de gemiddelde 

overheidsbrochure. En voor deze specifieke doelgroep is het helemaal van belang, omdat mensen met een 

chronische ziekte of handicap om verschillende redenen vaak moeite kunnen hebben met lezen en/of 

schrijven.  

 

Bij de passende doelgroepbenadering is het vooral belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het 

lezersperspectief, met mensen niet voor het hoofd stoten en met mogelijke negatieve beeldvorming.  

 

Begrijpelijke informatie en instructies en passende doelgroepbenadering maken de brochure lezergericht. En 

dat is belangrijk, want de brochure is immers bedoeld voor de lezers. Lezergerichtheid is nodig als je wil dat de 

ontvanger begrijpt wat de bedoeling is, en er ook nog eens een positieve houding ten opzichte van de 

betreffende organisatie op nahoudt (Berlo, in: Shadid, 1998, p. 57). 

 

Uit de functionele analyse blijkt vervolgens ook dat begrijpelijke communicatie en een passende 

doelgroepbenadering belangrijk zijn om de beleidsdoelen van de Belastingdienst te realiseren. Echter, alle 

informatie is aanwezig om de lezer voldoende te informeren, maar er niet wordt voldaan aan de eisen van 

begrijpelijke communicatie en passende doelgroepbenadering. In het vooronderzoek wordt hier dieper op 

ingegaan.  
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“Los van het feit of politici wel of niet in staat zijn  

zich op begrijpelijk wijze uit te drukken,  

blijft het gegeven dat de burger met dergelijk  

onduidelijk woordgebruik niet gediend wordt.”  

O. de Wandel,  

Algemeen secretaris Nederlandse Taalunie 
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3. Literatuuronderzoek: kenmerken van de brochure 

 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het belangrijk is dat de brochure lezergericht is. Dit kan worden 

bereikt door helder en begrijpelijk informeren en instrueren, en door passende doelgroepbenadering.  

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: 

 

2.  Welke tekstkenmerken horen daarbij? Met andere woorden: waaraan moet de brochure voldoen om 

deze doelen te bereiken? 

 

Allereerst wordt er ingegaan op de eisen die er worden gesteld aan helder en begrijpelijk informeren en 

instrueren. Hoe ziet een heldere, begrijpelijke brochure eruit? Daarna komt de doelgroepbenadering aan bod. 

Welke eisen stelt de doelgroep aan de manier van benaderen? Hoe zorg je dat je deze doelgroep juist 

aanspreekt? 

 

3.1 Informeren en instrueren 

 

3.1.1. De verwerking van de ontvanger 

 

In het vorige hoofdstuk kwamen de drie stappen van informatie verwerken aan bod. In deze paragraaf zal 

duidelijk worden hoe een overheidsbrochure er uit moet zien om het verwerkingsproces van de ontvanger te 

optimaliseren en om lezersproblemen te voorkomen.  

 

De selectie van informatie 

Het is zinvol om onderscheid te maken tussen brochures met ongevraagde informatie (informatie die de 

overheid wil overdragen), en brochures met gevraagde informatie (informatie ten behoeve van de burger met 

specifieke informatiebehoefte). Bij ongevraagde informatie moet de lezer worden gestimuleerd om de 

informatie in zich op te laten nemen. De brochure moet dus aantrekkelijk zijn. Bij gevraagde informatie moet 

de brochure vooral overzichtelijk worden gemaakt, om de selectie door lezer te vergemakkelijken (De Jong en 

Schellens, 1996 p.27/28). 

 

Het tekstbegrip 

Het schrijven van een begrijpelijke tekst is dus niet zomaar het vervangen van lastige woorden. Er moet 

allereerst een inschatting worden gemaakt van de informatie waar behoefte aan is. Deze mag vervolgens niet 

te complex of te uitgebreid zijn. Vervolgens moet de presentatie van de informatie zo veel mogelijk aansluiten 

bij het perspectief van de doelgroep. Tot slot komen dan de begripsproblemen met woorden en zinnen aan 

bod (De Jong en Schellens, 1996p.28).  

 

De taakuitvoering 

Wanneer een lezer een bedrag moet berekenen dat hij of zij op een formulier in moet vullen, is het het beste 

om de instructie in de vorm van een rekensom weer te geven. Dan zal de informatie heeft meest effectief zijn. 

De Jong en Schellens (1996, p.29) onderscheiden drie soorten instructies: instructies ‘on the spot’, instructies 

voor later en instructies met een naslagfunctie.  

Instructies ‘on the spot’ zijn instructies die door de lezer direct worden toegepast bij het uitvoeren van een 

taak. Bijvoorbeeld het uitrekenen van een subsidiebedrag. In dit geval is het belangrijk dat de lezer de 

informatie stap voor stap door kan nemen. Instructies voor later hoeven, zoals het woord al zegt, niet direct uit 

te worden gevoerd. Denk aan instructies over ‘wat te doen als je het luchtalarm hoort’. Hier is het belangrijk 
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dat de instructies eenvoudig en makkelijk te onthouden zijn. Instructies met een naslagfunctie zijn instructies 

die geraadpleegd kunnen worden en in geval van twijfel uitsluitsel kunnen geven. Bijvoorbeeld een lijst met 

diëten die voor aftrek in aanmerking komen. Hierbij gaat het om de overzichtelijkheid van de presentatie en 

het opzoekgemak.  

 

Ook geldt voor alle instructieve teksten dat de informatie moet worden opgedeeld in heldere hoofdstukken en 

paragrafen. Dat maakt een tekst hanteerbaar. Daarnaast is een goede ordening van de instructies belangrijk. 

Deze moeten in dezelfde volgorde staan als de volgorde waarin de lezer de instructies uit moet voeren. Tot slot 

moet het taalgebruik aansluiten op de voorkennis van de lezer.  

 

Om de lezer te ondersteunen bij de drie bovengenoemde stappen, is het raadzaam om bij het ontwerpen van 

de brochure de volgende adviezen op te volgen (De Jong en Schellens, 1996):  

 

Ondersteuning bij de selectie: 

• Omslag en brochuretitel 

1. Geef met de titel een volledig beeld van de brochure-inhoud. 

2. Geef met de titel een precies beeld van de brochure-inhoud. 

3. Zorg dat de titel aansluit op de voorkennis en het perspectief van de beoogde lezers. 

4. Bij een attenderende functie kan overwogen worden om de kernboodschap van de brochure al 

in de titel weer te geven. 

5. Een ondertitel kan een zinvolle aanvulling op de titel zijn. 

6. Vermelding van de afzender kan voor de lezer dienen als extra signaal. 

7. Een tekstblok met meer gedetailleerde informatie kan een zinvolle aanvulling op de titel zijn. 

8. Ook de vormgeving en de illustraties kunnen de beeldvorming van de brochure-inhoud 

ondersteunen. 

• Verdere ondersteuning van de brochure-inhoud 

9. Als de brochure bepaalde informatie NIET bevat, moet dat in het begin nadrukkelijk worden 

benadrukt in een uitsluitingspassage.  

10. Als de brochure verschilt van eerdere edities, moet dat in het begin worden benadrukt. 

• Structurering van de informatie 

11. Neem bij de ordening van informatie de lezersvraag -  en niet het beleid of de regeling – als 

uitgangspunt. 

12. Houd bij de ordening van informatie rekening met de mogelijkheid van een gefaseerde 

informatiebehoefte bij de lezer. 

13. Houd bij de structurering rekening met de verschillende doelgroepsegmenten die met dezelfde 

brochure moeten werken. 

14. Geef de informatie steeds op dezelfde plaats in de tekst waar de lezer met een concrete 

informatiebehoefte komt te zitten. 

• Structuuraanduiding 

15. Zorg ervoor dat de informatie in de brochure geordend is in een voor de lezer logische volgorde. 

16. Geef met de kopjes boven de brochureonderdelen zo precies en kernachtig mogelijk weer wat 

de bedoeling van de betreffende onderdelen is. 

17. Neem in de tekst verwijzingen op naar relevante informatie binnen en buiten de brochure. 

• Lokale selectie-ondersteuning 

18. Presenteer de opsomming in de tekst zo veel mogelijk puntsgewijs. 

19. Zorg ervoor dat eventuele onderscheidende kenmerken tussen situaties in de vormgeving voldoende 

worden benadrukt. 
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Ondersteuning bij het tekstbegrip: 

• Doorzichtigheid van de grote lijn 

1. Maak de brochure niet onnodig gecompliceerd met informatie die geen duidelijke relatie heeft 

met de brochuredoelstellingen. 

2. Zorg ervoor dat de kernboodschappen niet versnipperd over verschillende brochureonderdelen 

worden gepresenteerd. 

3. Zorg ervoor dat de verbanden tussen de geboden informatie steeds nadrukkelijk aan de lezer 

worden duidelijk gemaakt. 

4. Laat steeds duidelijk tot uiting komen wat de kernboodschap is; eventuele details moeten op de 

achtergrond worden geplaatst. 

5. Zorg ervoor dat de formulering van een brochureonderdeel aansluit op het kopje dat erboven 

staat. 

• Aansluiting op voorkennis en perspectief van de lezer 

6. Zorg dat de tekst zo veel mogelijk aansluit op de kennis (en mogelijke misverstanden) die de lezer 

al heeft. 

7. Houdt in tekst zo veel mogelijk rekening met uiteenlopende doelgroepsegmenten en 

lezersituaties. 

8. Stel bij de presentatie van de informatie de lezersituatie centraal, en niet de beleidsmatige of 

juridische kwestie. 

9. Als de brochure passages voor ‘gevorderden’ bevat, zorg er dan voor dat deze in de tekst 

duidelijk gemarkeerd zijn en dat zij voor de minder ingewijden niet totaal onbegrijpelijk zijn. 

10. Zorg ervoor dat de tekst geen gedachtesprongen bevat. 

11. Verwoord de bedoeling van de informatie steeds expliciet. 

12. Geef in de tekst voldoende aandacht aan de praktische consequenties van de informatie voor de 

lezer. 

13. Presenteer eventuele verrassende feiten met enige nadruk. 

• Formulering 

14. Vermijd ingewikkelde zinsconstructies. 

15. Formuleer zo concreet mogelijk. 

16. Ga bij officiële termen of jargon na of het gebruik ervan noodzakelijk is en hoe begripsproblemen 

moeten worden voorkomen. 

17. Het verdient overweging om bij afkortingen ook de volledige term te noemen. 

18. Voorzichtigheid is gewenst met figuurlijk taalgebruik en figuurlijke uitdrukkingen. 

19. Gebruik steeds dezelfde (vak)term voor hetzelfde fenomeen. 

 

Ondersteuning bij de taakuitvoering: 

• Instructies voor (juridische) processen 

1. Zorg voor overzichtelijke procedurebeschrijvingen.  

2. Beschrijf de zelfstandig te doorlopen procedures meer in detail dan de procedures waarvoor een 

advocaat moet worden ingeschakeld. 

3. Verdeel de procedurebeschrijving in een aantal duidelijke stappen. 

4. Onderbreek de procedurebeschrijving niet met andersoortige informatie. 

5. Beschrijf de stappen in een procedure zo specifiek mogelijk. 

6. Wanneer de lezer een keuze moet maken, moet de informatie daarvoor overzichtelijk bij elkaar 

staan, en moet hij waar mogelijk expliciet worden geholpen bij het maken van de afweging.  

7. Geef – waar nodig en waar mogelijk – de lezer een beeld van het waarom van een volgende stap 

in de procedure. 
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8. Beperk een procedurebeschrijving niet tot de juridische procedure. 

9.  Zorg ervoor dat de beschrijvingen van de verschillende stappen in een procedure alle mogelijke 

lezerssituaties voldoende dekken. 

• Andersoortige instructies 

10. Zorg voor volledige en toereikende instructies. 

11. Schrijf de instructies direct en in de instructieve stijl. 

12. Zorg ervoor dat het handelingsverloop in de instructies geen onnodige onderbrekingen van de 

taakuitvoering bevat. 

13. Zorg ervoor dat de instructies niet onnodig beperkt zijn. 

14. Geef waar mogelijk visuele ondersteuning bij de instructies. 

 

Ook Jansen en Steehouder (1989, en in Koning, 1985, p. 504) hebben onderzoek gedaan naar lezersproblemen 

bij instructieve overheidsteksten. De belangrijkste vraag was: waar lopen lezers van zo’n tekst tegenaan? 

Aan de hand van hardopdenkprotocollen hebben zij de problemen in kaart gebracht waar lezers tegenaan 

lopen bij het lezen van een huursubsidiefolder.  Zo kwamen zij er bijvoorbeeld  achter dat veel mensen 

handelen volgens de ‘kick-and-rush’-aanpak: mensen kunnen het geduld niet opbrengen om eerst een 

instructie te lezen, en gaan gelijk aan de slag. Op deze manier gaat het vaak fout. Een ander probleem is het 

selectieprobleem. Veel mensen weten niet wat wel en wat niet relevant is om te lezen. Daarom lezen ze maar 

alles, of juist helemaal niets omdat ze van te voren al de moed laten zakken.  

Een laatste probleem doet zich voor bij het interpreteren van datgene wat de lezer gelezen heeft. Dat kunnen 

problemen op woord-, zins-, of tekstniveau zijn. Een voorbeeld van een lastige term die de interpretatie van de 

inhoud bemoeilijkt is ‘belastbaar inkomen’. Dit is voor meerdere interpretaties vatbaar, en kan veel verwarring 

opleveren. Op deze laatste categorie lezersproblemen, gericht op de begrijpelijkheid van de tekst, wordt in 

deze paragraaf dieper ingegaan. 

 

3.1.2 Begrijpelijkheid 

 

Bij de ondersteuning van het tekstbegrip is de formulering erg belangrijk. Teksten moeten begrijpelijk 

geformuleerd zijn, anders zal de lezer de tekst waarschijnlijk niet goed begrijpen en de instructies niet goed uit 

kunnen voeren. De Jong en Schellens en Jansen en Steehouder geven al enkele tips voor een goede 

formulering. In deze paragraaf wordt hier dieper op ingegaan.  

 

Een begrijpelijke tekst moet eenvoudig zijn. Eenvoudige taal is volgens Flesch (1946) voornamelijk een zaak van 

taalstructuur en afstand houden tussen gedachten. Het belangrijkste hierbij zijn de zinnen. Gemakkelijke 

zinnen hebben een lengte van maximaal 12 woorden. Dat is stap één om een tekst eenvoudig te maken. 

“Spreek over mensen in korte zinnen met veel basiswoorden” (Flesch, 1946, p.52). Dat is het recept voor 

eenvoud. Ook kaart Flesch het belang van werkwoorden aan: “niets is zo eenvoudig als een korte zin van drie 

woorden volgens het bekende patroon: iemand doet iets. Het werkwoord maakt elke zin levend; het geeft 

letterlijk vaart aan de zin (p.52).” 

 

Hoe eenvoudig en dus begrijpelijk een tekst moet zijn, hangt volgens Steehouder en anderen (1996) af van de 

doelgroep. Een uiterste aan eenvoud is in de meeste zakelijke teksten helemaal niet nodig. Bij bepaalde teksten 

kan een al te eenvoudige zinsbouw en woordkeus er zelfs toe leiden dat de schrijver niet serieus genomen 

wordt. Een ambtenaar moet bijvoorbeeld wel formeel schrijven. De moeilijkheid van de tekst is dan van 

onderschikt belang (p.129). Echter, een tekst moet wel door de lezer worden begrepen. Het mag dus niet zo 

moeilijk zijn dat het ten koste gaat van de begrijpelijkheid.  
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Adviezen voor begrijpelijk schrijven 

Adviezen voor begrijpelijk schrijven (Van der Horst, 1997; Flesch, 1946; Steehouder e.a., 1996; Jonker en Van 

den Hoven, 1983; Maes, in: Scherpenzeel, 1990 ) zijn: 

 

Op woordniveau 

1. Vermijd moeilijke woorden 

- Gebruik geen woorden waarvan u mag aannemen dat de lezer er moeite mee heeft. 

- Gebruik synoniemen of geen een toelichting. 

- Gebruik geen woorden die u ook niet zou zeggen. 

- Gebruik vaktermen alleen voor vakgenoten. 

2. Wees voorzitting met oude, nieuwe en te lange woorden 

- Gebruik geen woorden waarvan u mag aannemen dat de lezer er moeite mee heeft. 

- Gebruik geen woorden die u ook niet zou zeggen. 

- Ouderwets taalgebruik maakt de tekst onaantrekkelijk. 

- Korte woorden zijn beter leesbaar dan lange woorden. 

3. Kies eens een ander woord 

- Met afwisseling in woordgebruik maak je de tekst minder saai. 

- Kijk uit met synoniemen. Er is vaak een verschil in gevoelswaarde, sfeer of stijl.  

- Gebruik verwijswoorden. 

4. Gebruik alleen afkortingen die algemeen gangbaar zijn 

- Afkortingen kunnen een tekst onbegrijpelijk maken. 

- Bij gangbare begrippen als btw en tv heeft een afkorting de voorkeur. 

5. Voorkom misverstanden 

- Vraag u voortdurend af of het voor de lezer wel duidelijk is wat u schrijft. Vermijd woorden 

die op meer dan één manier uitgelegd kunnen worden. 

- Ingebouwde beperkingen, zoals in principe, moeten worden toegelicht. 

Op zinsniveau 

1. Schrijf geen te lange zinnen 

- Vermijd lange zinnen zo veel mogelijk. 

- Maak uw zinnen niet te kort: een tekst met veel korte zinnen leest niet prettig. 

- Wissel lange en korte zinnen af. 

- Als u lange zinnen in twee of meer kortere splitst, zorg dan dat de samenhang duidelijk is. 

- Ga na of er woorden overbodig zijn. 

2. Vermijd zinnen met een lange aanloop 

- Veel lange zinnen hebben een te lange aanloop, waardoor de kern te ver naar achteren staat. 

Zet deze kern voorop.  

- Vermijd een lange voorwaardelijke bijzin zonder voegwoord aan het begin van een zin. De 

lezer zou erdoor op het verkeerde spoor gezet kunnen worden. 

3. Vermijd tangconstructies 

- Tangconstructies maken een tekst minder duidelijk. 

- Vermijd botsende voegwoorden, zoals: dat, als…, dat, omdat… . 

4. Gebruik liever werkwoorden dan naamwoorden 

- Een tekst met veel werkwoorden is levendiger, persoonlijker en concreter. 

5. Beperk het aantal voorzetsels 

- Voorzetsels maken een tekst slecht leesbaar. 

- Vermijd voorzetselketens: de met de aan het… 
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- Vermijd voorzetselconstructies (met betrekking tot). Ze zijn niet alleen omslachtig en 

nietszeggend, maar hebben soms ook meer dan één betekenis. 

6. Schrijf liever positief 

- Ontkenningen maken een tekst minder goed leesbaar. De lezer wil weten waar het om gaat, 

niet waar het niet om gaat.  

- Dubbele ontkenningen zijn vaak bedoeld als voorzichtige bevestiging. Gebruik dit met mate. 

7. Ga de lijdende vorm zo veel mogelijk uit de weg 

- Gebruik de lijdende vorm alleen als het onderwerp niet bekend of niet belangrijk is, of om 

misverstanden te voorkomen. De lijdende vorm maakt een tekst saai, vaag en afstandelijk.  

Op tekstniveau  

1. Wissel het zinstype af 

- Voor een goede leesbaarheid is afwisseling heel belangrijk. Zorg daarom voor wat variatie in 

het zinstype. 

2. Maak opsommingen herkenbaar 

- Als een lange zin een opsomming bevat, is het beter die typografisch als opsomming 

zichtbaar te maken. 

3. Besteed voldoende aandacht aan de leestekens 

- Wees zuinig met leestekens; gebruik ze alleen wanneer dat zin heeft.  

- Kijk uit met komma’s, die kunnen de betekenis veranderen. 

- Vermijd haakjes én gedachtestreepjes in één zin. 

4. Besteed ook aandacht aan het uiterlijk 

- Een goede tekst in ingedeeld in alinea’s. Maak ze niet te kort en niet te lang, en zorg voor 

afwisseling in lengte. 

- Laat bij een nieuwe alinea de eerste regel inspringen. 

- Vermijd rare breuken in alinea’s. 

 

Een stichting die zich veel bezig houdt met de zorg voor begrijpelijke teksten, is Stichting Makkelijk Lezen. Deze 

stichting beoordeelt manuscripten voor uitgevers. Daarvoor wordt het manuscript bekeken door deskundigen. 

Zij gaan na of de gebruikte taal voldoet aan de eisen van de Stichting. Als het manuscript makkelijk genoeg is, 

mag de uitgever het keurmerk Makkelijk Lezen in het boek afdrukken, als een herkenningsteken voor mensen 

die niet makkelijk lezen. De Stichting Makkelijk Lezen heeft richtlijnen voor het verkrijgen van het keurmerk 

Makkelijk Lezen. Die richtlijnen zijn ook handige tips voor iedereen die teksten maakt voor een breed publiek. 

De richtlijnen gaan in op vormgeving, typografie en taalgebruik. Ze zijn terug te vinden in bijlage 3 

(www.stichtingmakkelijklezen.nl). 

 

Leesbaar Nederlands 

Volgens Van Hauwermeiren is leesbaar Nederlands, Nederlands dat begrijpelijk geschreven is. Het gaat hem 

hier om het talige aspect van de leesbaarheid. Anders dan bij evaluatieve en persuasieve teksten, is zoals al 

eerder gezegd, begrijpelijkheid bij informatieve teksten een noodzaak. “Een tekst is gesteld in leesbaar 

Nederlands, wanneer het de lezers geen moeite kost om vlug de gedachte-inhoud te achterhalen die de 

schrijver door middel van de tekst kenbaar wil maken. Daarnaast moet deze gedachte-inhoud volledig te 

bereiken zijn.” (Van Hauwermeiren, 1981, p.6). 

 

Ter aanvulling op bovengenoemde adviezen, worden hier de talige factoren besproken die volgens van 

Hauwermeiren bepalend zijn voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid van een tekst. Aan de hand van deze 

factoren zal later een tekstanalyse worden uitgevoerd om de leesbaarheid van de brochuretekst te 

onderzoeken.  
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De talige factoren worden hier, net als bij de hiervoor genoemde adviezen, besproken aan de hand van de 

volgende categorisering:  

a. factoren die van invloed zijn op de leesbaar op woordniveau; 

b. factoren die van invloed zijn op de leesbaar op zinsniveau; 

c. factoren die van invloed zijn op de leesbaar op tekstniveau.  

 

a. Leesbaarheid op woordniveau 

De leesbaarheid van een woord hangt af van zijn vorm en zijn betekenis: “leesbare woorden hebben weinig 

geledingen en een ruime betekenis”, aldus Van Hauwermeiren (1981, p.27). Leesbare woorden zijn over het 

algemeen woorden met één, twee of drie lettergrepen, en kunnen in meerdere contexten en meerdere 

tekstsoorten aan worden getroffen. Het zijn woorden die de lezer over het algemeen vertrouwd voorkomen. 

Factoren die van invloed zijn op de leesbaarheid van een woord, zijn: 

- De verscheidenheid in woordkeuze (de afwisseling met synoniemen) 

- De woordfrequentie (hoe vertrouwd de lezers met de woorden zijn) 

- De woordlengte (het aantal lettergrepen en geledingen) 

- De woordbetekenis    

 

Woorden die veel geledingen hebben (losse woorden binnen een woord, zoals waterverftekening. Dit woord 

bestaat uit de woorden water, verf, teken en tekening), en daardoor lang zijn, zijn voor álle lezers moeilijk. 

Woorden met minder geledingen zijn voor iedereen gemakkelijker en sneller te lezen. De andere factoren die 

van invloed zijn op de leesbaarheid van een woord, zijn niet van toepassing op alle lezers. Voor sommige lezers 

maken ze een tekst moeilijk of zelfs onbegrijpelijk, maar voor andere lezers helemaal niet. Het hangt er vanaf 

of iemand wel of niet vooraf bekend is met bepaalde vaktermen, bastaardwoorden, afkortingen en 

laagfrequente woorden.  

 

Van Hauwermeiren (1981) geeft de volgende adviezen voor leesbaar schrijven op woordniveau: 

1.  Gebruik geen synoniemen voor zakelijke begrippen. Toelichting: geboortetoelage en geboortepremie 

betekenen hetzelfde, maar het brengt de lezer in verwarring als ze door elkaar worden gebruikt.  

2. Kies woorden waarmee uw lezers vertrouwd zijn.   

3. Beperk het gebruik van vaktermen zoveel mogelijk tot de vakliteratuur. In niet-gespecialiseerde 

  teksten moeten ze worden toegelicht. 

4. Gebruik bastaard woorden alleen als u ze niet kunt vervangen door een begrijpelijker Nederlands 

 woord. Toelichting: met bastaardwoorden, ook wel ‘intellectuele woorden’, is vaak maar een bepaalde 

groep lezers vertrouwd. Gebruik bijvoorbeeld niet efficiency en desperaat, maar doeltreffendheid en 

 wanhopig.  

5. Kies korte woorden. Toelichting: gebruik niet rechtsplegingvergoeding, maar vergoeding voor de 

rechtspleging.  

6. Los afkortingen op, vooral als hun betekenis voor uw lezers niet algemeen herkenbaar is. Toelichting: 

veel afkortingen zijn ook voor meerdere betekenissen vatbaar. Bv kan bijvoorbeeld staan voor 

besloten vennootschap, maar ook voor bijvoorbeeld. 

7. Gebruik concrete woorden. Toelichting: abstracte woorden zijn vaak bastaardwoorden, waarmee lang 

niet elke lezer vertrouwd is. Schrijf daarom bijvoorbeeld niet het hele oeuvre van de schilder, maar alle 

werken van de schilder.  

8. Vermijd woorden die te weinig of te veel specificeren. Toelichting: als woorden te concreet zijn, blijft de 

tekst te vaag, maar als woorden te specifiek zijn, eisen ze teveel van het waarnemingsvermogen van 

de lezer en zijn kennis van de werkelijkheid.  
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b. Leesbaarheid op zinsniveau 

Als je te veel moeilijke woorden gebruikt, wordt een tekst onleesbaar. Maar als je alleen maar makkelijke 

woorden gebruikt, wil dat nog niet zeggen dat de tekst leesbaar is. Ook de constructie van zinnen is van belang. 

Een zin is een verbinding tussen een subject en een predicaat. Het subject is datgene waarover iets gezegd 

wordt, en wát hierover gezegd wordt is het predicaat (p.31). Voor de leesbaarheid van de zin moet de afstand 

tussen het subject en het predikaat zo klein mogelijk zijn, waardoor het verband het duidelijkst is.  

In eerste instantie zou je dus denken: hoe kleiner de gemiddelde zinslengte van een tekst, hoe groter de kans 

dat hij begrepen wordt. Echter, niet alleen de zinslengte is belangrijk, maar vooral het verband tussen de 

deelzinnen. Deelzinnen die met een punt, uitroepteken of vraagteken af zijn te sluiten, noemt Van 

Hauwermeiren (1981, p.40) T-eenheden. Een T-eenheid is iedere taaluiting die niet verder in zinnen op te delen 

is. De leesbaarheid van een zin hangt nauwer samen met de gemiddelde lengte van deze T-eenheden dan met 

de gemiddelde lengte van zinnen. Dus: “hoe kleiner de gemiddelde lengte van T-eenheden van een tekst, hoe 

groter de kans dat hij begrepen wordt”, aldus Van Hauwermeiren (1981, p. 40).  

 

Factoren die volgens van Van Hauwermeiren van invloed zijn op de leesbaarheid van een zin, zijn: 

- De lengte van de T-eenheden 

- Tangconstructies  

- Nesting  

- Nomalisering 

 

Van tangconstructies is sprake wanneer de stukken van de deelzin die naar grammaticale betekenis bij elkaar 

horen, niet naast elkaar staan, bijvoorbeeld: meedelen: Ik deel u dat via deze weg mee, en: teruggestort 

krijgen: u krijgt dat bedrag na opsturen van de bon op uw rekening teruggestort.  Krijgt en teruggestort vormen 

hier de grijpers van de tang, waar de andere woorden tussengeklemd worden. Als er teveel woorden in een 

tang zitten, staan de grijpers zo ver uit elkaar, dat de lezer ze niet meer met elkaar in verband kan brengen 

(Van Hauwermeiren, 1981, p. 41/42/43).  

 

Nesting wil zeggen dat een zin in wordt gebouwd door ‘hogere’ zinnen. Een zin bestaat vaak uit meerdere 

deelzinnen. Als ze in logische volgorde staan, is de derde deelzin ingebed door de tweede, en de tweede door 

de eerste. Dat wil zeggen: de eerste zin is de hogere van de tweede, en de twee van de derde. Bijvoorbeeld: 

(1)Na de zomer worden te terrassen afgebroken  (2)waar de toeristen hebben vertoefd (3) die de zomer in de 

stad door hebben gebracht. Deze T-eenheid is goed te begrijpen, totdat de deelzinnen door elkaar worden 

gegooid en er een ingebedde zin ontstaat die links en rechts wordt begrensd door zijn hogere zin. In dit geval 

zou dat er als volgt uitzien: Na de manoeuvres worden de tenten waarin de soldaten die aan het spiegelgevecht 

hebben deelgenomen, geslapen hebben, afgebroken. Dit noemen we een geneste T-eenheid. Deze zijn moeilijk 

leesbaar, omdat ze het geheugen van de lezer overbelasten (Van Hauwermeiren, 1981, p.47).  

 

Van nomalisering is sprake wanneer er geschreven wordt in naamwoordelijke stijl: weinig gebruik van 

persoonsvormen en veel gebruik van zelfstandige naamwoorden en voorzetsels. Teksten in nominale stijl zijn 

moeilijk te lezen (Van Hauwermeiren, 1981, p.62).  

 

Van Hauwermeiren (1981, p.74) geeft de volgende adviezen voor leesbaar schrijven op zinsniveau: 

1. Vermijn lange T-eenheden. 

2.    Houd het aantal woorden in de tangconstructie laag. 

3.    Schrijf een ingebedde zin zoveel mogelijk rechts van zijn hogere zin. 

4.    Vermijd een hoge inbeddingsgraad. 

5.    Vermijd nominaliseringen. 
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Omdat deze adviezen elkaar nogal overlappen, blijven er uiteindelijk 2 adviezen over: 

 

1.    Gebruik veel persoonsvormen.  

Toelichting: tenminste één op de tien woorden moet een persoonsvorm zijn. 

2.   Schrijf niet te lange T-eenheden. 

 

Immers, als er veel persoonsvormen worden gebruikt, zijn de subject-predicaatsverbindingen kort, en komen 

nominaliseringen en ingewikkelde tangconstructies nauwelijks voor. Als de T-eenheden bovendien kort zijn, 

dan vermijd je een hoge inbeddingsgraad en daarmee nesting.  

 

c. Leesbaarheid op tekstniveau 

Naast leesbare woorden en zinnen, zijn er ook nog factoren op tekstniveau doe bepalend zijn voor de 

leesbaarheid van een tekst. Ze moeten bijvoorbeeld een duidelijke samenhang en structuur hebben, die moet 

blijken uit de formulering. Daarnaast mag een tekst niet langer of korter zijn dan nodig is.  

 

De factoren die Van Hauwermeiren (1981, p.81) hierbij noemt zijn:  

- Tekstsamenhang 

- Tekststructuur 

- Tekstlengte 

 

Van Hauwermeiren (1981, p.125) legt er echter nadruk op deze factoren niet direct bepalend zijn voor de 

begrijpelijkheid van de inhoud van de tekst. Vaak wordt een tekst geschreven en worden er achteraf ten 

behoeve van de samenhang en de structuur verbindingswoorden, signaalwoorden, titels, overzichten en 

voorbeelden toegevoegd. Deze bevatten geen nieuwe informatie over het onderwerp. Er ontstaat ook niet 

meer structuur en samenhang in de tekst. De bestaande samenhang en structuur worden enkel waarneembaar 

gemaakt.  

 

Het toelichten van moeilijke woorden, het toevoegen van tabellen en het vermijden van omslachtigheid 

moeten er daarnaast voor zorgen dat de inhoud van de tekst zo goed mogelijk wordt toegelicht en dat de lezers 

niet worden verveeld.  

 

Om een tekst optimaal leesbaar te maken, is het volgens Van Hauwermeiren noodzaak om bij het formuleren 

van elke zin en elke alinea rekening te houden van wat er aan voorafgaat en wat er volgt.  

 

Van Hauwermeiren (1981, p. 124) geeft de volgende adviezen voor leesbaar schrijven op tekstniveau: 

1.  Zorg voor ondubbelzinnige verwijzingen. 

2.  Gebruik nauwkeurige en gewone verbindingswoorden. 

3.  Gebruik een signaalwoord of een signaalzin om een toelichting, een precisering, een  veralgemening, 

 een samenvatting of een lid van een opsomming in te leiden (Bijvoorbeeld: behalve, ook, met name, in 

 het algemeen, bijvoorbeeld, concluderend.) 

4. Begin een nieuwe alinea voor elke nieuwe stap in uw uiteenzetting en voor een langere inleiding tot, 

overgang naar, afsluiting van of toelichting bij zo’n stap. 

5. Zet de belangrijkste informatie van de alinea op een opvallende plaats: dat is vooraan of achteraan.  

6. Groepeer alinea’s tot een paragraaf met een overkoepelend thema en vermeld dat thema in een 

 themawoord of -zin. 

7. Kies een korte maar informatieve of attractieve algemene titel. Voeg eventueel preciseringen toe in 

 een ondertitel.  
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8. Voorzie tekstgedeelten zoals paragrafen en subparagrafen van informatieve titel met een  

vergelijkbare vorm. 

9. Licht de opbouw van uw tekst en van grote tekstgedeelten toe door een overzicht voor in de tekst en 

aan het begin van de betreffende gedeeltes. 

10. Licht de betekenis van moeilijke woorden, zinnen en alinea’s toe. Maar daarbij gebruik van parafrases, 

omschrijvingen, voorbeelden en vergelijkingen.  

11. Gebruik tabellen om cijfermateriaal overzichtelijk te presenteren en figuren om processen en 

samenhangen beknopt en aanschouwelijk weer te geven. 

12. Vermijd omslachtigheid. 
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3.2 Doelgroepbenadering 

 

Naast begrijpelijk informeren en instrueren, is zoals gezegd ook de benadering van de doelgroep belangrijk.  

De brochure moet afgestemd zijn op de doelgroep, waarbij rekening moet worden gehouden met het 

lezersperspectief, mensen niet voor het hoofdstoten en mogelijke negatieve beeldvorming.  

 

3.2.1 Lezersperspectief 

 

Drie belangrijke tips voor het gebruik van het lezersperspectief: 

- Hanteer het lezersperspectief vooral in kopjes, inleiding en de direct sturende passages. 

- Indien u het aanspreken moet vermijden, kunt het beste vormen als wie en iedereen gebruiken (Jansen, 

1989, p. 118). 

- Schrijf persoonlijk (Van der Horst, 1997) 

- Spreek de lezer direct aan (u). Doe dat niet als het om voor hem onplezierige zaken gaat 

of als het te opdringerig over zou kunnen komen. 

- Gebruik liever geen men; dat is heel onpersoonlijk. 

- Presenteer je als we, maar zorg ervoor dat we in één zin geen verschillende 

betekenissen heeft. 

- Gebruik bij woorden als leerling en cursist het meervoud; zo voorkom je dat je 

seksistisch overkomt (p.87). 

 

3.2.2 Terminologie 

 

Als tekstschrijver hoef je niet op de hoogte te zijn van alle ziektes en handicaps. Enkel met respect over deze 

mensen praten is al voldoende. Een woord als ‘invalide’ bijvoorbeeld, zou niet gebruikt moeten worden.  

De betekenissen die Van Dale (2005) geeft voor het woord ‘invalide’ zijn de volgende:  

- Ongeldig; 

- Gedeeltelijk of volledig ongeschikt voor verdere dienst of arbeid ten gevolge van een stoornis of gebrek, 

veroorzaakt door een ziekte, aandoening of ongeval.  

De associatie met het woord ‘ongeldig’ is uiterst respectloos. De tweede betekenis komt beter in de richting, 

maar suggereert wel dat mensen met een handicap (waar de term ‘invalide’ vaak voor wordt gebruikt) 

minimaal gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. En dat is niet altijd het geval. 

 

Andere woorden die niet in goede aarde vallen zijn: mindervaliden, mismaakten, lammen, kreupelen, 

onvolwaardigen, gebrekkigen. Ook benamingen als ‘gehandicapten’ en ‘chronisch zieken’ worden niet altijd 

gewaardeerd. Op die manier spreek je namelijk iemand aan bij zijn of haar handicap of ziekte. En dat terwijl 

iemand een mens is, en zijn of haar ziekte of handicap slechts een eigenschap is. Als jij toevallig heel lang bent, 

dan wil je ook niet dat andere mensen over jou praten als “die lange” (Krijnen en Besemer, 2001, p. 24/25).   

 

Er komen soms ook benamingen voorbij die zelfs onjuist zijn. ‘Doofstommen’ bijvoorbeeld. Mensen die doof 

zijn, kunnen in principe gewoon praten. Maar ook mensen die doof zijn én niet kunnen praten, zijn niet ‘stom’, 

want die kunnen zich in de meeste gevallen wel op een andere manier verstaanbaar maken. Bovendien wordt 

‘stom’ geassocieerd met ‘dom’, en dat is volgens Krijnen en Besemer (2001, p.25) zeker niet wenselijk. Ook 

‘lichamelijk gestoorden’ is fout. ‘gestoord’ suggereert volgens Krijnen en Besemer een mentaal onvermogen. 

Daarvan is bij mensen met een lichamelijk handicap niet per definitie sprake.  

 

 



  

 

 
48 

Woorden als ‘rolstoelers’ kunnen alleen gebruikt worden als de tekst enkel en alleen voor mensen in een 

rolstoel bedoeld is. Als het onjuist en onnodig wordt gebruikt, dan wordt de persoon die in de rolstoel zit 

onnodig aangesproken met zijn hulpmiddel. Dat verdient volgens Krijnen en Besemer niet de voorkeur (2001, 

p.25). Zo zijn ook woorden als ‘blinden’ en ‘doven’ erg onwenselijk. Beter is: ‘blinde mensen’ en ‘dove mensen’. 

Helemaal correct zou zijn: ‘mensen met een visuele handicap’ en ‘mensen met een auditieve handicap’ .  

 

Als tekstschrijver kun je wel luchtig en met een beetje humor met het onderwerp om willen springen, maar je 

kunt niet spreken en denken voor iemand die daadwerkelijk een ziekte of handicap heeft. Humor wordt 

misschien door enkelen gewaardeerd, maar velen zullen zich gekwetst voelen (Krijnen en Besemer, 2001, p. 

25).  

 

3.3 Antwoord op hoofdvraag 2 

 

Aan de hand van de literatuur die in dit hoofdstuk behandeld is, kan een antwoord worden gegeven op vraag 2: 

 

2.  Welke tekstkenmerken horen daarbij? Met andere woorden: waaraan moet de brochure voldoen om 

deze doelen te bereiken? 

 

Om helder en begrijpelijk te informeren moet de tekst aan vele eisen voldoen. Er zijn eisen voor 

begrijpelijkheid op woordniveau, op zinsniveau en op tekstniveau. Op woordniveau zijn de belangrijkste eisen: 

gebruik niet te lange woorden en gebruik geen moeilijke of onbekende woorden en afkortingen. Op zinsniveau 

zijn de belangrijkste eisen: schrijf niet te lange zinnen (maximaal 12 woorden) en gebruik veel persoonsvormen. 

Op tekstniveau zijn de belangrijkste eisen: zorg voor een goede samenhang en structuur door goede 

verwijzingen en zorg dat de tekst niet te lang is.  
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“Die regelingen zijn zo ingewikkeld,  

daar snapt een normaal mens niets van.”  
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4. Vooronderzoek 

Een brochure van de overheid moet gericht zijn op de burger. Hij moet dus lezergericht zijn. Daarbij moet 

vooral rekening worden gehouden met begrijpelijkheid en de manier waarop er naar en over de doelgroep 

wordt geschreven. Dat laatste is een belangrijke eis vanuit de specifieke doelgroep van de brochure. Uit de 

functionele analyse blijkt al dat er te weinig rekening wordt gehouden met de doelgroep. Er wordt niet helder 

en begrijpelijk geïnformeerd en geïnstrueerd, en ook de doelgroepbenadering laat te wensen over.  

 

In het vooronderzoek wordt hier dieper op ingegaan. Er rijzen vragen als: wat vinden deskundigen van de 

lezergerichtheid van de brochure? Wat vindt de doelgroep zelf? Wordt er inderdaad te weinig rekening met ze 

gehouden? En wat wil die doelgroep dan precies? In dit hoofdstuk wordt geprobeerd hier antwoord op te 

geven. Eerst worden de methoden van het vooronderzoek besproken (4.1), gevolgd door de resultaten (4.2) en 

conclusies (4.3).  

 

4.1 Methoden van vooronderzoek 

 

De onderzoeksvraag  

3. Voldoet de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” aan die eisen?  

wordt hier nader gespecificeerd tot:  

      3. Is de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” lezergericht? 

 

Het begrip ‘lezergericht’ wordt hier als volgt gedefinieerd: 

Een tekst is lezergericht als aan de behoeften van de doelgroep wordt voldaan. De tekst moet begrijpelijk zijn 

voor de lezer en er moet rekening worden gehouden met de manier waarop er naar en over de doelgroep 

wordt geschreven. De doelgroep moet op passende wijze benaderd worden.  

 

Deze tweede onderzoeksvraag wordt opgesplitst in verschillende deelvragen: 

 

3a. Waar denkt de Belastingdienst dat de doelgroep van de brochure behoefte aan heeft?  

3b. Waar denken deskundigen op het gebied van de doelgroep dat de doelgroep behoefte aan heeft?  

3c. Waar heeft de doelgroep van de brochure behoefte aan?  

3d. In hoeverre voorziet de brochure nu in die behoefte? 

 

Deelvraag 3a, ‘Waar denkt de Belastingdienst dat de doelgroep van de brochure behoefte aan heeft?’, wordt 

onderzocht aan de hand van een interview met de eindverantwoordelijke van de brochure “Als u ziektekosten 

of andere buitengewone uitgaven heeft”. Daarnaast wordt er gekeken naar de mening van een professionele 

tekstschrijver van de Belastingdienst.  

 

Om deelvraag 3b, ‘Waar denken deskundigen op het gebied van de doelgroep dat de doelgroep behoefte aan 

heeft?’, te beantwoorden wordt er gekeken naar de deskundige mening van een van de 

eindverantwoordelijken van de brochure “Belastingvoordeel voor mensen met een handicap en chronisch 

zieken” van de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad). Voor een deel is de vraag bovendien al 

beantwoord in de adviesliteratuur 

 

Om deelvraag 3c, ‘Waar heeft de doelgroep van de brochure behoefte aan?’, te beantwoorden, wordt er 

gekeken naar de mening van de doelgroep zelf. Aan de hand van de plus-en-minmethode en vraaggesprekken 

wordt er onderzocht waar mensen met een chronische ziekte of handicap daadwerkelijk behoefte aan hebben, 

en wat ze van de huidige brochure vinden.  
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Deelvraag 3d, ‘In hoeverre voorziet de brochure nu in die behoefte?’, kan ook deels worden beantwoord aan de 

hand van de plus-en-minmethode en de vraaggesprekken. Daarnaast wordt de brochure onderzocht op 

leesbaarheid. Een leesbare tekst is een tekst die geschreven is in begrijpelijk Nederlands (Van Hauwermeiren, 

1981). Voor het beoordelen van de leesbaarheid van de tekst wordt de analyse gebaseerd op de eerder 

besproken leesbaarheidsfactoren van Van Hauwermeiren (1981). 

 

De exacte omschrijving van de onderzoeksmethoden wordt hieronder per onderdeel besproken.  
 

4.1.1 Interview eindverantwoordelijke brochure Belastingdienst 

 

Waar denkt de Belastingdienst dat de doelgroep van de brochure behoefte aan heeft? Om hier achter te 

komen wordt er een interview gehouden met de eindverantwoordelijke van die brochure, Harold van de 

Beeten. Van de Beeten is werkzaam bij B/CPP (Belastingdienst / Centrum voor Proces- en 

productontwikkeling). 

 

Tijdens het interview wordt gevraagd naar de totstandkoming van brochureteksten en de mening van Van de 

Beeten over communicatie met mensen met een chronische ziekte of handicap. Omdat er gericht gezocht 

wordt naar informatie, worden er vooraf gerichte vragen opgesteld. Naast de vooraf opgestelde vragen wordt 

er tijdens het interview doorgevraagd op de gegeven antwoorden. Tijdens het interview worden er 

aantekeningen gemaakt. Om niet te veel te hoeven schrijven worden er bovendien bandopnamen gemaakt, 

zodat het gesprek achteraf goed nageluisterd en getranscribeerd kan worden.  

 
4.1.2 Evaluatie door een tekstschrijver  

 

Om het inzicht van de Belastingdienst in de behoeften van de doelgroep van de brochure verder te 

onderzoeken, wordt Sara Linders, een professionele tekstschrijver binnen de Belastingdienst, om haar mening 

gevraagd. Linders is werkzaam bij B/CKC (Belastingdienst / Centrum voor Kennis en Communicatie). 

 

Van professionele tekstschrijvers mag je niet alleen verwachten dat ze weten hoe ze een tekst moeten 

schrijven, maar ook hoe ze met de doelgroep moeten communiceren. Om eens te kijken hoe zo’n professionele 

tekstschrijver van de Belastingdienst denkt over de teksten in de brochure “Als u ziektekosten of andere 

buitengewone uitgaven heeft”, wordt aan één van hen gevraagd de tekst eens te evalueren. Op deze manier is 

ook na te gaan of een tekstschrijver de behoeften van de doelgroep goed in kan schatten. In de conclusie zal 

het commentaar van Linders dan ook worden vergeleken met de opmerkingen van de mensen uit de 

doelgroep. 

 

Er is bewust gekozen voor een tekstschrijver die niet verantwoordelijk is geweest voor de teksten in de huidige 

brochure, omdat zij objectiever tegenover de tekst staat en er met een geheel neutrale en frisse blik naar kan 

kijken. 

 

De tekstschrijver krijgt de brochure in digitale vorm opgestuurd, met daarbij de volgende opdracht: 

Lees de tekst en geef bij elk hoofdstuk en elke paragraaf aan waar je denkt dat de lezer eventueel moeite mee 

heeft. Denk hierbij aan algemene dingen als lettergrootte en lettertype, maar ook aan dingen als moeilijke 

woorden, vaktermen, lange zinnen, overbodige informatie, enzovoorts. Geef, waar mogelijk, suggesties voor 

revisie.  

Inhoudelijk commentaar is niet relevant voor dit onderzoek en zal ook niet mee worden genomen.  
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Verder is ze geheel vrij in het geven van commentaar. Omdat hier sprake is van explorerend onderzoek, 

worden er geen strakke richtlijnen opgesteld. Het is wel noodzakelijk om aan te geven welke informatie er 

ongeveer gewenst is, omdat de opdracht anders te vaag is. Hierdoor kan de blik van de tekstschrijver op de 

brochure wel beïnvloed worden. Ze wordt immers gestuurd om op zoek te gaan naar dingen die slecht zijn in 

de brochure. Deze dingen zouden haar anders misschien minder snel opvallen.  

 

De tekst is digitaal verstuurd, omdat ze zo gemakkelijk opmerkingen in de tekst kan plaatsen. De tekst van de 

digitale brochure wijkt niet af van de tekst in de gedrukte versie.  

 
4.1.3 Vragenlijst eindverantwoordelijke brochure (CG-Raad) 

 

Als reactie op de belastingdienstbrochure “Als u ziektekosten of buitengewone uitgaven heeft”, heeft de CG-

Raad een eigen brochure uitgebracht. Deze brochure bevat alle informatie over buitengewone uitgaven die 

mensen met een chronische ziekte of handicap moeten weten. In deze brochure is op allerlei manieren 

geprobeerd meer rekening te houden met de doelgroep: alle informatie bij elkaar en niets dat niet relevant is, 

een respectvolle manier van benaderen en vereenvoudigde taal. Deze brochure zou een goed voorbeeld 

kunnen zijn voor de herschrijving van de belastingdienstbrochure. Daarom is het belangrijk om er achter te 

komen wat de makers van de brochure niet goed vonden aan de belastingdienstbrochure, en wat zij nou 

precies belangrijk vinden in een brochure voor die doelgroep. Daarom is één van de eindverantwoordelijken 

gevraagd een aantal vragen over de brochure te beantwoorden. Er zijn vragen gesteld over haar mening met 

betrekking tot de belastingdienstbrochure, de ontwikkeling van de brochure van de CG-Raad en de manier van 

communiceren met en over mensen met een chronische ziekte of handicap.  

 

4.1.4 Plus-en-minmethode en vraaggesprekken 

 

Om na te gaan hoe de leden van de doelgroep denken over de brochure, wordt een combinatie van de plus-en-

minmethode en het vraaggesprek toegepast. Hieronder zal eerst de definitie van de plus-en-minmethode 

worden besproken. Vervolgens wordt de methode toegespitst op dit onderzoek. Dit gaat op dezelfde manier bij 

het vraaggesprek. Tot slot worden de steekproef van het onderzoek en de diagnose van lezersproblemen 

behandeld. 

 

De plus-en-minmethode 

De plus-en-minmethode is een ongerichte manier van informatie verzamelen. Respondenten kunnen namelijk 

zelf aankaarten wat zij belangrijk vinden en waar ze het over willen hebben.  

Deze methode biedt de mogelijkheid om een grote diversiteit aan brochureproblemen op het spoor te komen. 

Er zijn 2 fasen. In eerste instantie krijgt een proefpersoon (representatieve delen uit) de brochure te lezen, en 

zet hij ondertussen plussen en minnen in de kantlijn om zijn positieve of negatieve waardering voor bepaalde 

tekstelementen te markeren. Hierbij gelden de volgende regels: 

- De redenen waarom hij plussen en minnen zet, worden helemaal door hemzelf bepaald. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan om begrijpelijkheid van de formulering, de toon, de aanvaardbaarheid van een 

stelling, de waardering voor een bepaalde zin of een illustratie, het belang van een passage. 

3. Ook de eenheden waarbij hij plussen of minnen zet worden door hem bepaald. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn bij een woord, een woordgroep, een zin, enkele zinnen, een alinea, etc. Maar ook bij illustraties en 

kopjes.  

4. Vraag nog niet om een motivering, maar moedig aan om intuïtief plussen en minnen te zetten en niet 

te lang na te denken bij elke plus of min. 
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In de tweede fase, als de proefpersoon de brochure helemaal heeft doorgewerkt, wordt er een individueel 

gesprek gevoerd over de brochure. In dat gesprek wordt geprobeerd de motieven achter de plussen en minnen 

te achterhalen (De Jong en Schellens, 1996). 

 

Voor het uitvoeren van de plus-en-minmethode worden vijf respondenten thuis bezocht. Allemaal krijgen ze 

een aantal hoofdstukken van de tekst uit de brochure te lezen. Elke respondent krijgt dezelfde hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3: paragraaf 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.10 en 3.3. 

 

Er is voor gekozen niet de hele brochure te laten lezen, omdat respondenten vooraf al aangaven moeite te 

hebben met lange lappen tekst. Daarom is geprobeerd een representatief deel van de tekst te nemen. 

Bovenstaande hoofdstukken bevatten veel belangrijke informatie voor mensen met een chronische ziekte of 

handicap. Bovendien zitten er moeilijke, lange stukken tekst tussen, afgewisseld met eenvoudigere stukjes. 

 

Tijdens het lezen van de tekst moeten de respondenten plussen zetten bij de dingen die ze positief vinden, en 

minnen bij de dingen die ze negatief vinden. Nadat de hele tekst is doorgewerkt, wordt de respondent 

gevraagd naar zijn/haar motivering achter de plussen en minnen. Samen wordt de hele tekst zo nog eens 

doorgewerkt. Als er lange tijd geen plus of min was geplaatst, wordt de respondent ook gevraagd wat daar de 

reden voor is.  

 

Het vraaggesprek 

Na het bespreken van de motieven achter de plussen en de minnen, wordt mondeling een vragenlijst 

doorgenomen. Het zogenoemde vraaggesprek. Het vraaggesprek is een gerichte manier van informatie 

verzamelen, omdat de vragen vooraf opgesteld zijn. Het doel van zo’n vraaggesprek is om een globale indruk te 

krijgen van de brochurekwaliteit, en ook om te kijken of de twijfels (vanuit het vooronderzoek) over een 

bepaald brochureonderdeel gerechtvaardigd zijn. Bovendien kunnen er tijdens het vraagsgesprek nog een 

hoop dingen aan het licht komen die bij de plus-en-minmethode niet behandeld zijn: 

- Sommige begripsproblemen kwamen misschien niet aan bod. Via de vragenlijst is dan na te gaan of de 

essentie van de informatie goed is overgekomen. 

- Misschien werd niet opgemerkt dat informatie ontbrak. 

- Misschien werd niet opgemerkt of de brochure over het algemeen een heldere structuur heeft. 

- Respondenten slaan vaak de voorkant en de titel over bij de plus-en-minmethode. 

- Overig globaal commentaar kan men niet kwijt in de plus-en-minmethode, zoals over bijvoorbeeld de 

toon van de hele brochure (De Jong en Schellens, 1996). 

 

De vragenlijst in dit onderzoek bevat vragen in twee categorieën: begrijpelijkheid en benadering. De 

begrijpelijkheid is weer onderverdeeld in begrijpelijkheid van de tekst en toegankelijkheid van de brochure. 

Met benadering wordt bedoeld: de manier waarop mensen met een chronische ziekte of handicap in de tekst 

worden aangesproken en benoemd. Uit de al eerder besproken literatuur af te leiden dat dit de belangrijkste 

aspecten zijn die bepalen of een tekst lezergericht is.   

 

Voor het beantwoorden van de vragen over de toegankelijkheid van de hele brochure, krijgen de respondenten 

eerst de gedrukte brochure in handen. Vervolgens worden er vragen over gesteld. 

Tijdens het vraaggesprek worden ook achtergrondvragen gesteld om een goed beeld te krijgen van de 

kenmerken van de steekproef. Er worden algemene achtergrondvragen gesteld, maar ook vragen over de 

Belastingdienst en het brochureonderwerp. De gehele vragenlijst is opgenomen in bijlage 6. 
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Steekproef 

De steekproef bestaat uit vijf personen: drie vrouwen en twee mannen. Ze worden telefonisch benaderd en 

ontvangen na toezegging allemaal uitgebreidere informatie via de e-mail. !!! De vijf respondenten vormen een 

redelijk representatieve afspiegeling van de doelgroep van de brochure en dit onderzoek: ze zijn van 

verschillende leeftijden, hebben verschillende ervaringen met het doen van Belastingaangifte en hebben ook in 

verschillende mate voorkennis over de brochure en het brochureonderwerp. Bovendien hebben ze alle vijf een 

chronische ziekte of handicap. Omdat ze bijna allemaal een andere chronische ziekte of handicap hebben, 

hebben ze ook allemaal andere dingen die ze goed kunnen of waar ze juist beperkingen in ondervinden. Dat zal 

bij de uitwerking van de vraaggesprekken ook blijken.  

 

De steekproef bestaat slechts uit vijf personen, omdat het niet haalbaar was meer personen met een 

chronische ziekte of handicap bereid te vinden om mee te werken. Doordat de steekproef klein is en bovendien 

erg divers, mogen er alleen voorzichtige conclusies uit de resultaten worden getrokken. 

 

Diagnose van lezersproblemen 

De plus-en-minmethode levert veel kwalitatieve gegevens op. Hieruit moeten lezersproblemen worden 

gedestilleerd. Elke min is te zien als een potentieel probleem, echter, niet alle minnen staan voor een 

lezersprobleem. Sommige problemen zitten verstopt achter een plus, of komen pas in het vraaggesprek aan de 

orde. Een probleem hoeft bovendien niet lokaal te zijn. Het kan over de hele tekst terugkomen, of veroorzaakt 

worden door een globaler probleem in de tekst. 

 

Bij de diagnose van de geconstateerde problemen gaat het om de vraag in hoeverre deze kunnen worden 

toegeschreven aan bepaald eigenschappen of elementen van de tekst.  Respondenten zijn geen ervaren 

tekstschrijvers, dus er mag niet zomaar vanuit worden gegaan dat hun diagnose juist is.  

 

Proefpersonen brengen bijvoorbeeld soms problemen naar voren om de onderzoeker een plezier te doen. Ze 

noemen dingen die hen normaal niet op zouden zijn gevallen.  

Een deskundige moet daarom beoordelen of een aangegeven lezersprobleem daadwerkelijk een probleem is 

dat aan de tekst te wijten is, en of het de moeite is en haalbaar is om te reviseren. Er zijn drie aspecten:  

 

-  aannemelijkheid:     wordt het probleem door meerdere leden van de doelgroep gedeeld? (Schellens,  

          Klaassen en de Vries, 2000, p. 299) 

- ernst:                      in hoeverre heeft het geconstateerde probleem schadelijke gevolgen voor de effectiviteit 

          van de brochure?  (Schellens, Klaassen en de Vries, 2000, p. 300) 

- reviseerbaarheid:     gaat het om één woord, of om een hele structuur? Brengt het niet te veel kosten met zich 

          mee? En heeft het geen nadelige bijwerkingen voor het uitdragen van de functie van de 

          brochure? (De Jong en Schellens, 1996, p.116) 

 

De aannemelijkheid van een probleem is echter niet altijd af te leiden uit het aantal respondenten dat het 

probleem aankaart. Vanwege kleine steekproefomvang en diversiteit van personen kan ook een probleem dat 

door één persoon aan is gekaart, de moeite zijn om te reviseren. Als een probleem duidelijk ‘gezocht’ is, of als 

het maar voor een klein deel van de doelgroep geldt, kan worden overwogen het probleem te verwerpen.  

 

De uiteindelijke gegevens die uit de plus-en-minmethode en het vraaggesprek verkregen worden, worden 

verwerkt tot een lijst met verbeterpunten: voorstellen voor revisie van de brochure.  Hiervoor wordt eerst 

bepaald of de gevonden lezersproblemen aannemelijk, ernstig en reviseerbaar zijn.  
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4.1.5 Analyse aan de hand van leesbaarheidsfactoren 

 

Om de leesbaarheid van de brochure te onderzoeken, wordt gekeken in hoeverre de tekst in de bestaande 

brochure voldoet aan de eisen van een leesbare tekst. Dit gebeurt aan de hand van de eerder besproken 

leesbaarheidsfactoren van Van Hauwermeiren (1981). Hiervoor wordt de tekst van hoofdstuk 2 uit de brochure 

gebruikt. In dit hoofdstuk wordt veel belangrijke informatie gegeven. De opbouw van de tekst is verder 

representatief voor de opbouw van de hele brochuretekst. De tekst is terug te vinden in bijlage 8. 

 

Om te bepalen in hoeverre de tekst voldoet aan de eisen van Van Hauwermeiren, wordt eerst uiteengezet hoe 

alle factoren van een leesbare tekst te herkennen zijn. Hieronder wordt per niveau uitgelegd wanneer een 

factor positief of negatief wordt gewaardeerd.  

 

Leesbaarheid op woordniveau 

De factoren die bepalend zijn voor de leesbaarheid van een woord zijn: 

- De verscheidenheid in woordkeuze (de afwisseling met synoniemen) 

- De woordfrequentie (hoe vertrouwd de lezers met de woorden zijn) 

- De woordlengte (het aantal lettergrepen en geledingen) 

- De woordbetekenis  

 

De factor ‘verscheidenheid in woordkeuze’ wordt positief gewaardeerd wanneer er geen synoniemen voor 

zakelijke begrippen worden gebruikt. 

De factor ‘woordfrequentie’ wordt positief gewaardeerd wanneer er weinig tot geen woorden in de tekst 

voorkomen waarmee de lezers vermoedelijk niet vertrouwd zijn. Dat wil zeggen: geen onbekende vaktermen, 

geen onbekende afkortingen en geen bastaardwoorden.  

De factor ‘woordlengte’ wordt positief gewaardeerd wanneer er per 100 woorden niet meer dan 4 woorden 

voorkomen die uit meer dan drie lettergrepen bestaan. Volgens de Stichting Makkelijk Lezen zijn woorden 

lastig als ze bestaan uit meer dan 3 lettergrepen, als het leenwoorden zijn uit andere talen of als er grote 

medeklinkerclusters in voorkomen (angstschreeuw). Volgens de richtlijnen van het Keurmerk Makkelijk Lezen 

mag het percentage van deze lastige woorden niet meer dan 4 zijn (www.stichtingmakkelijklezen.nl). De 

woordlengte wordt daarom positief gewaardeerd als er in de tekst niet meer dan 4 op de 100 woorden onder 

de noemer ‘lastige woorden’ vallen. Als een 'lastig' woord vaker in een tekst gebruikt wordt, telt dat niet mee.  

De factor ‘woordbetekenis’ wordt positief gewaardeerd wanneer er in de tekst geen woorden voorkomen die 

te abstract (en daardoor voor veel mensen nietszeggend) of te specifiek zijn. 

 

Leesbaarheid op zinsniveau 

De factoren die bepalend zijn voor de leesbaarheid van een zin zijn: 

- De lengte van de T-eenheden 

- Tangconstructies  

- Nesting 

- Nomalisering 

Door overlapping van de factoren zijn ze terug te brengen tot twee factoren: 

- De lengte van T-eenheden 

- Gebruik van de persoonsvorm 

 

Omdat er geen standaarden zijn voor de gemiddelde lengte van T-eenheden, wordt hier alleen gekeken naar de 

lengte van de zinnen. Volgens de richtlijnen van het Keurmerk Makkelijk Lezen (Stichting Makkelijk Lezen) is 

een tekst met een gemiddelde zinslengte van 12 woorden goed te lezen voor lezers op het niveau eind 

basisonderwijs (www.stichtingmakkelijklezen.nl). Deze richtlijn worden gehanteerd voor de beoordeling van de 
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leesbaarheid op zinsniveau.  

De factor ‘gebruik van persoonsvorm’ wordt positief gewaardeerd wanneer minimaal één op de tien woorden 

een persoonsvorm is.  

 

Leesbaarheid op tekstniveau 

De factoren die bepalen zijn voor de leesbaarheid van een tekst zijn: 

- Tekstsamenhang 

- Tekststructuur 

- Tekstlengte 

 

De factor ‘tekstsamenhang’ wordt positief gewaardeerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van: 

- verwijzingen (hij, hem, zij, haar, hen, hun, het, zijn, deze, die, dit, dat, daarom, hierbij, daar en toen) die 

niet dubbelzinnig zijn (dat wil zeggen: die maar op één substantief kunnen slaan); 

- nauwkeurige gewone verbindingswoorden. De meest voorkomende verbindingswoorden zijn:  

 

Relatie Bijbehorende verbindingswoorden Verouderde verbindingswoorden 

Doel om(…) te opdat, ten einde 

Gevolg dus ingevolge 

Oorzaak daardoor, door, doordat, waardoor  

Reden aangezien, daarom, omdat, want, wegens daar, vermits, waar 

Tegenstelling daarentegen, in tegenstelling tot, integendeel, maar doch, echter, nochtans 

Tijd: gelijktijdigheid inmiddels, intussen, ondertussen, tijdens  

Tijd: opeenvolging daarna, eerst, nadat, ten slotte, toen, vervolgens, voordat alvorens, thans 

Toegeving al(…)ook, hoewel, ofschoon, ondanks alhoewel, desalniettemin 

Vergelijking zoals   

Voorwaarde indien mits, tenzij 

Figuur 3: verbindingswoorden (Van Hauwermeiren, 1981) 

 

 De factor ‘tekststructuur’ wordt positief gewaardeerd wanneer: 

- er goed gebruik wordt gemaakt van signaalwoorden, zoals behalve, ook, inderdaad, met name, in het 

algemeen, bijvoorbeeld, concluderend, bovendien, daarnaast enz.; 

- er een goede indeling is in alinea’s (dat is het geval wanneer bij elke stap een nieuwe alinea begint); 

- er een goede indeling is in paragrafen (dat is het geval wanneer alinea’s met een overkoepelend thema in 

een aparte paragraaf staan); 

- er een heldere informatieve titel boven de tekst staat; 

- er een heldere informatieve titel boven de paragrafen en subparagrafen staat. 

De factor ‘tekstlengte’ wordt positief gewaardeerd wanneer:  

- de opbouw van de tekst vooraf kort is toegelicht; 

- de betekenis van moeilijke woorden, zinnen en alinea’s toe wordt gelicht in parafrases, omschrijvingen, 

voorbeelden of vergelijkingen; 

- cijfermateriaal in tabellen staat en processen en samenhangen met figuren worden toegelicht; 

- de tekst niet omslachtig is. Dat wil zeggen: geen gebruik van lijdende vorm daar waar het niet nodig is, 

geen dubbele ontkenningen en geen overbodig woordgebruik dat de tekst onnodig lang maakt. Enkele 

voorbeelden:  

bijwoorden: ondanks het feit dat in plaats van hoewel, om die reden in plaats van daarom. voegwoorden: 

voor het geval dat in plaats van als. 

voorzetsels: als gevolg van in plaats van door, ten behoeve van in plaats van voor.  

werkwoorden: in overweging nemen in plaats van overwegen, van oordeel zijn in plaats van vinden/menen.  

wendingen: het is mogelijk dat u in plaats van u kunt. 
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4.2 Resultaten vooronderzoek 

 

4.2.1 Interview eindverantwoordelijke brochure Belastingdienst 

 

Harold van de Beeten, werkzaam bij B/CPP, is eindverantwoordelijke van de brochure “Als u ziektekosten of 

andere buitengewone uitgaven heeft”. Zijn vooropleiding is Mulo. Daarna is hij direct doorgestroomd naar de 

Belastingdienst. Hij is al 36 jaar werkzaam binnen de dienst. Hij heeft diverse interne opleidingen gedaan en 

heeft veel samengewerkt met communicatiebureaus. 

 

Hieronder wordt het gehele interview met Van de Beeten weergegeven. Korte aanmoedigingen van de 

interviewer en bedenkingen van de geïnterviewde zijn in verband met irrelevantie achterwege gelaten. Aan het 

eind wordt er een korte samenvatting gegeven van het interview. 

 

Interview Harold van de Beeten, 10 juli 2007 

V  = vraag 

A = antwoord 

 

De totstandkoming van de brochureteksten 

V.  Wat was uw functie tijdens de ontwikkeling van de brochure? 

A.  Ik ben opdrachtgever voor CKC (Centrum voor Kennis en Communicatie) voor alle producten die  te 

maken hebben met inkomstenbelasting. Alle folders en brochures. Ik ben verantwoordelijk voor 

teksten, ik geef de eindklap op alle teksten die in de brochures komen.  

V. Waarom werd deze brochure ontwikkeld? 

A.  De folder moest bijdragen aan meer bekendheid van de aftrekpost. Mensen met een laag 

 inkomen komen hier snel voor in aanmerking. Zij moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.  

V. Wat gebeurt er allemaal voordat een wettekst een brochuretekst is? 

A.  Een wettekst wordt een brochuretekst als er een doelgroep voor is. Dan wordt de tekst omgezet naar 

‘burgertaal’. Tegenwoordig wordt er vaak gebruik gemaakt van een digitale opmaak, die op bestelling 

geprint kan worden. Deze brochure is wel gedrukt, omdat de doelgroep groot is. 

V.  Maar wat gebeurt er dan precies met die wettekst? 

A.  De regelgeving is complex. Voor omzetting naar de brochuretekst is hulp ingeroepen van 

communicatieadviesbureau Tappan in Den Haag. Er is aan de teksten gewerkt door mensen die 

verstand hebben van communicatie, maar er is ook veel samengewerkt met fiscalisten, voor de 

juridische juistheid van de inhoud. Er is ook een publiekstest gedaan.  

V. Moet alle informatie uit de wettekst in de brochuretekst? 

A. Niet elke wettekst wordt brochuretekst, alleen wanneer er belang bij is en er draagvlak voor is. Maar 

alles wat de burger moet weten, wordt verwerkt tot brochuretekst.  

V. En moet een burger alles weten over een aftrekpost als deze? 

A.  Er mag geen informatie achter worden gehouden. Alles waarvan wordt geacht dat het voor de burger 

relevant is, wordt vermeld.  

V.  Okee, dan nu over de doelgroep van de brochure. Als het in de brochure gaat over chronische zieken 

en gehandicapten, over welke mensen gaat het dan? Alleen díe mensen die een aantoonbare, door 

een arts vastgestelde ziekte hebben, of alle mensen die boven een bepaald bedrag aan ziektekosten 

komen? Ik noem mensen met dure lenzen en brillen? 

A.  Ook door bijvoorbeeld het betalen van premies kun je over de drempel komen waardoor je in 

aanmerking komt voor aftrek. Het gaat dus niet alleen om mensen die echt ziek of gehandicapt zijn. 

V. Maar de titel van de brochure wekt wel die indruk 

A.  Ik vind van niet. Het gaat om ziektekosten of andere buitengewone uitgaven. Kosten voor 
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 bijvoorbeeld lenzen zijn ‘andere’ buitengewone uitgaven.  

V. Zijn er richtlijnen voor communicatie met mensen met een chronische ziekte of handicap? 

A.  Nee, die zijn er niet. Althans, niet dat ik weet. Wij schrijven niet specifiek doelgroepgericht. 

V. Mensen met een chronische ziekte of handicap vormen een grote lezersgroep van de brochure. 

 Hebben jullie in het bijzonder rekening gehouden met deze mensen?  

A.  Er is contact geweest met de Chronisch zieken en Gehandicapten raad. Zij hebben kritiek gegeven die 

verwerkt is. Die kritiek had vooral betrekking op het inhoudelijke deel, zoals de kosten die de mensen 

maken. 

V. Is er stil gestaan bij de manier waarop deze mensen aan moeten worden gesproken? 

A. Nee, de brochure is gericht op een veel bredere doelgroep. 

V. Er wordt gesproken over zieken, chronisch zieken, gehandicapten, gehandicapte personen,

 invaliden. Waarom is er niet voor één term gekozen? En waarom is er voor déze termen 

 gekozen? 

A.  Consistentie is zeker van belang. Als dat nu niet het geval is, vind ik dat slecht. Maar je spreek ook wel 

steeds over andere mensen. Chronisch zieken zijn bijvoorbeeld niet per definitie arbeidsongeschikten, 

en andersom. Verder is er niet echt lang stilgestaan bij de te gebruiken termen. Deze termen zijn kort 

en krachtig, en worden veel gebruikt in de samenleving. 

V. Is er nagedacht over wanneer deze mensen wél en wanneer ze niet apart moeten worden 

 benoemd? 

A. Er zijn wel 2 speciale aftrekposten. Daar zijn deze mensen bewust apart genomen. Verder niet, omdat 

het zo’n brede doelgroep is.  

V. Waar hebben jullie de keuzes voor de brochure op gebaseerd? Zoals: hoe spreken we de mensen

 aan, wat noemen we wel en wanneer, wat noemen we niet? 

A. Er zijn geen richtlijnen. Er is wel intern overlegd. 

V. Hebben jullie gekeken hoe dat bij andere (overheids)instanties gebeurt? 

A.  Nee. Daar is niet aan gedacht. 

 

Eigen mening over de brochureteksten 

V. Wat vindt u goed en slecht aan de brochure? Denk aan alles wat met de tekst te maken heeft:

 inhoud, vorm, lengte, terminologie, lezer/zendergerichtheid, aanspreekvorm enz.? 

A. Er mankeert zeker een hoop aan de communicatie, vandaar ook het project herschrijving massale 

documenten. Er moet meer begrijpelijk, nabij en invoelend worden gecommuniceerd. De teksten 

hebben veel te lijden gehad onder de juristen en fiscalisten, die hun stempel drukken op de inhoud van 

de teksten.  

Er moet een meer persoonlijk concept komen. We hebben nu het ‘Als u’ concept, waarmee we al op de 

goede weg zitten.  

De insteek van goede communicatie is belangrijk, vooral wanneer je vanuit andere invalshoeken gaat 

kijken dan alleen de belangen van de Belastingdienst.  

We zeggen nu ook ‘wij’ in plaats van ‘De Belastingdienst’. Dat is al een stuk persoonlijker. Maar wat de 

klant vindt, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou onderzocht moeten worden. Het gaat mij er om wat de 

klant wil, en er wordt nu niet genoeg naar de klant gekeken.  

V. Vindt u dat de brochure alle burgers persoonlijk aanspreekt? 

A. Dat kan zeker beter. 

V. Wat vindt u van de termen waarmee alle mensen aan worden gesproken? En met name de 

 mensen met een chronische ziekte of handicap?  

A. Ik vind de termen wel okee. Ik zie niet in wat er mis mee is.  

V. Vindt u dat de belastingdienst in haar teksten voldoende rekening houdt met mensen met een 
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chronische ziekte of handicap?  

A.  De doelgroep is te breed, dus echt rekening houden met alle mensen kan niet. Maar het zou wel goed 

zijn. Je moet kijken hoever je wil gaan. Je moet de grootste gemene deler zien te vinden. En dat hebben 

we voor ons gevoel nu gedaan. 

 

De verwachte wensen en behoeften van mensen met een chronische ziekte of handicap 

V. Waar denkt u dat mensen met een chronische ziekte of handicap tegenaan lopen als zij een tekst 

 lezen? 

A. Ik heb nog geen klachten gehoord, dus ik zou het niet weten. Ik ben daar niet zo in thuis.  

V. Als u zelf een handicap of chronische ziekte zou hebben, hoe zou u dan aangesproken willen

 worden? 

A. In elk geval niet als chronisch zieke! Zelf vind ik minder valide ook al veel beter klinken dan invalide. 

V. Denk u dat mensen met een chronische ziekte of handicap gevoelig zijn voor de manier waarop ze in  

een tekst aan worden gesproken? 

A. Jazeker 

V. Wat zouden ze vinden van de manier waarop ze nu aan worden gesproken? 

A. Dat zal wel goed zitten, want we hebben kritiek gehad vanuit de CG-Raad en dat is verwerkt in de 

uiteindelijke brochure. Arbeidsongeschikten was geloof ik niet goed, maar wat dat precies moest 

worden weet ik zo gauw niet.   

V. Denkt u dat zij er problemen mee hebben als ze als een aparte groep benoemd worden in een tekst? 

Waarom wel of niet? 

A. Ik denk het niet. Wij komen ze tegemoet met deze aftrekpost en deze brochure.  

V. Waar denkt u dat mensen met een chronische ziekte of handicap zoal gevoelig voor zijn? 

A. Vooral de aanspreekvorm.  

V. Het beeld leeft dat mensen met een handicap of chronische ziekte een apart groepje in de 

  maatschappij zijn. Hoe komt dat denk u?  

A.  Ik zou het niet weten, dat is in elk geval niet mijn mening 

V. Wat is uw mening dan wel? 

A. Ik laat me graag leiden door wat de mensen willen. Ik denk dat de mensen niet onderscheiden willen 

worden, en je moet voorkomen dat je ze kwetst. Hier zou onderzoek naar moeten worden gedaan, hoe 

dit zou moeten.  

V. Kan de Belastingdienst hieraan bijdragen? 

A. De Belastingdienst kan hier zeker aan bijdragen, door hier in haar communicatie rekening mee te 

houden. De communicatie aanpassen op de wensen van de lezers uit de doelgroep.  

V. Kent u de brochure van de CG-Raad? (brochure laten zien) 

A. Nee, ik had hem nog nooit gezien. Raar dat er in de ondertitel onderscheid wordt gemaakt tussen 

‘mensen met een handicap’ en ‘chronisch zieken’.  

V. Wat vindt u verder van de brochure? 

A.  Vanuit de klantgerichtheid vind ik het een heel goed initiatief! Maar het moet wel efficiënt zijn. Je kunt 

niet voor elke doelgroep een aparte brochure gaan maken, waar leg je dan de grens? 

Dit is een kwetsbare doelgroep, dus ik denk dat het heel goed is dat deze brochure er is. Het wordt ook 

begrijpelijker voor de lezer doordat het toegespitst is. Geen grote verzamelbak van alle mogelijke 

buitengewone uitgaven, zoals het nu bij ons is.  

 

Veel mensen denken er geen recht op te hebben. Daarom is er nu het TZ-formulier, om ze erop te 

attenderen dat ze geld terug kunnen krijgen. Toch zie ik in mijn omgeving ook dat er veel mensen zijn 

die er geen gebruik van maken, om veel uiteenlopende redenen. Mensen denken er geen recht op te 
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hebben, mensen weten niet dat het bestaat, mensen denken dat het niet de moeite is, mensen weten 

niet hoe ze het aan moeten pakken, begrijpen niet hoe ze het moeten berekenen, nemen er de moeite 

niet voor, denken: ’ laat maar’. Mensen willen niet bij de Belastingdienst betrokken raken, vinden het 

een ingewikkeld gedoe en willen er niets mee te maken hebben.  

 

Samenvatting 

Het belangrijkste doel van de brochure is, volgens Van de Beeten, meer bekendheid geven aan de aftrekpost.  

Bij het tot stand komen van brochureteksten wordt een wettekst omgezet naar een brochuretekst. Hierbij 

wordt de hulp ingeschakeld van een communicatieadviesbureau. Alles wat voor de burger van belang wordt 

geacht, komt in de tekst. De tekst is zakelijk en afstandelijk. Volgens Van de Beeten zou dat wat persoonlijker 

mogen. Met het ‘als-dan’ schrijven zijn ze naar zijn mening al wel op de goede weg. Er wordt niet 

doelgroepgericht geschreven. De doelgroep is daar volgens Van de Beeten te divers voor. Bovendien zijn er 

geen richtlijnen voor het communiceren met deze doelgroep. Er is wel contact geweest met de CG-Raad. De 

Belastingdienst heeft dus wel rekening willen houden met de doelgroep. Volgens Van de Beeten zou een aparte 

brochure wel goed zijn. Er kan dan meer rekening worden gehouden met de doelgroep. Er kan echter niet voor 

elke doelgroep een aparte brochure komen. 

Volgens van de Beeten is de manier waarop mensen met een chronische ziekte of handicap aan worden 

gesproken prima.  Hij zegt echter wel te verwachten dat deze mensen gevoelig zijn voor de manier waarop ze 

worden aangesproken. Bovendien geeft hij aan dat zelf niet met ‘invalide’ of ‘chronisch zieke’ zou willen 

worden aangesproken als hij een chronische ziekte of handicap zou hebben. 

 

Uit het interview met Van de Beeten valt op te maken dat er bij de totstandkoming van de communicatie te 

weinig vanuit de doelgroep wordt gedacht. Op het eerste gezicht, gedacht vanuit de zender, lijkt er niets aan de 

hand te zijn met termen als ‘invalide’ en ‘gehandicapte’. Maar zodra de zender zich gaat verplaatsen in de 

ontvanger, en bedenkt hoe hij of zij zelf aangesproken zou willen worden, dan blijkt dat toch wel anders te zijn. 

Met andere woorden: er wordt te veel vanuit de zender gedacht en geschreven, terwijl er meer vanuit de 

ontvanger gedacht moet worden, en naar de ontvanger toe moet worden geschreven.     

 

4.2.2 Evaluatie door een tekstschrijver  

 

In deze paragraaf wordt de tekstevaluatie door Sara Linders (tekstschrijver bij B/CKC) besproken.  Het 

commentaar van de tekstschrijver op de brochure wordt samengevat. Tijdens het evalueren heeft ze 

opmerkingen in de tekst geplaatst. De belangrijkste opmerkingen zullen hier allemaal aan bod komen. De 

opmerkingen zijn te onderscheiden in opmerkingen over de leesbaarheid van de tekst en opmerkingen over de 

manier waarop er wordt gesproken over mensen met een chronische ziekte of handicap.  

 

Leesbaarheid 

De opmerkingen over de leesbaarheid van de tekst kunnen worden samengevat in de volgende punten: 

- Vaak te lange zinnen (door tussenvoegingen als “als gevolg van…’ en ‘zogenoemde’). 

- Te weinig concrete voorbeelden. 

- Te hoog taalniveau: 

- Moeilijke, ouderwetse of ambtelijke begrippen die vermeden kunnen worden: echter, 

compenseren, kwitanties, tijdsevenredig, meubilair, tevens, worden aangemerkt als, 

restitutie, uitsluitend. 

- Onbekende begrippen die beter toegelicht moeten worden: persoonsgebonden aftrek, 

drempelinkomen, inkomensafhankelijke bijdragen zorgverzekering, successierecht, 

boedelkosten. 



  

 

 
61 

-  Te lange alinea’s (maak hier opsommingen van!). 

- Verwarring door het door elkaar gebruiken van meetellen en aftrekken. 

- Het stukje over de tegemoetkomingsregeling is een apart stukje. Dat moet ook ergens anders staan.  

- Aannemelijk maken / kunnen aantonen: wat is het verschil? 

- Het is niet duidelijk wanneer de brochure gelezen wordt: “doen/gedaan hebben”, “In 2005/2006 

was/bent u”. Dat zijn lastige wiskundige constructies. 

- Er wordt slechts verwezen naar uitleg. 

- ‘Meestal’ is verwarrend. Waar hangt het dan van af? Net als ‘kunnen daar onder vallen’: wanneer dan 

wel/niet? 

- De tekst is soms niet volledig. Dat maakt het vaag. Wat zijn bijvoorbeeld ‘extra kosten’? 

- Alinea’s worden  slecht  ingeleid. Net als termen als ‘zorgtoeslag’. Die worden zomaar in een zin 

gegooid. Lijd ze eerst in, leg uit waar je het over gaat hebben. 

- Formuleer meer zo: “heeft u dit? dan krijgt u dat”. Dat is persoonlijker, directer en korter. 

- Vermijd dubbelzinnige woorden als ‘inhoudt’. 

- Vermijd tangconstructies. 

- De uitleg over een te berekenen bedrag mag uitgebreider.  

- “u of uw fiscaal partner heeft/doet”, en niet “hebben/doen”. Schrijf wel correct, anders kan het nooit 

begrijpelijk zijn. Net als “uitgaven die u bij leven doet voor uzelf”. Dat is een kromme zin. Bovendien 

doe je geen uitgaven als je niet meer leeft. Beter is: “uitgaven die u doet voor uzelf”. 

- Er wordt ten onrechte verondersteld dat mensen bepaalde dingen weten. Bijvoorbeeld: wat zijn 

gebruikelijke kosten voor een begrafenis of crematie? 

 

Hieruit is af te leiden dat er volgens Linders een hoop te verbeteren valt voordat de tekst goed leesbaar en 

begrijpelijk is voor de doelgroep. 

 

Benadering van de doelgroep 

De opmerkingen over de manier waarop er wordt gesproken over mensen met een chronische ziekte of 

handicap, kunnen worden samengevat in de volgende punten: 

 

- De titel wekt ten onrechte de indruk dat het alleen over ziekte gaat.  

- Er worden onpersoonlijke en denigrerende uitspraken gedaan:  

- “aftrekbedrag wegens chronische ziekte.” Beter is: “als u een chronische ziekte hebt, mag u 

ook nog een vast bedrag aftrekken.” 

- “… die u in staat stellen de normale lichaamsfuncties uit te oefenen.” Beter is: “…waarmee u 

lichamelijk beter kunt functioneren dan zonder”. 

- “ziektebeeld en aandoening” 

- “de zieke of invalide behoort tot uw huishouden.” Klinkt als: “de hond behoort ook tot mijn 

huishouden, en de meubels..” 

- “een ernstig gehandicapte van 27 jaar of ouder.” Beter is: “iemand van 27 jaar of ouder die 

ernstig gehandicapt is.”  

- Niet “voor het overlijden”, maar “in verband met …” 

- “… vanwege de terminale ziekte van uw partner.” Dit doet de indruk wekken dat ze 

gegarandeerd een ziekte heeft, en wel ‘de’ ziekte. Dat ligt gevoelig. 

- Wanneer zijn mensen die ziek of invalide zijn, in maatschappelijk opzicht vergelijkbaar met mensen die 

niet ziek of invalide zijn? 

- Af en toe wordt over zieke en invalide personen gesproken vanuit de 
3e

 persoon. Alsof ze het zelf niet 

kunnen lezen. Dat is bijzonder beledigend. 
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- Het woord  ‘voorwaarde’ gebruik je bij een positief resultaat. Niet bij het overlijden van een kind!! 

 

Hieruit is op te maken dat Linders vindt dat er te weinig aandacht is besteed aan de manier waarop er over 

mensen met een chronische ziekte of handicap gesproken moet worden. Er worden veel onpersoonlijke en 

denigrerende uitspraken gedaan in de tekst. Het commentaar en de revisievoorstellen van Linders worden 

meegenomen in het verdere onderzoek. Ze zullen worden gebruikt bij het manipuleren van de teksten voor het 

experiment.  

 

4.2.3 Vragenlijst eindverantwoordelijke brochure CG-Raad 

 

In deze paragraaf worden de vragen van de vragenlijst en de antwoorden van Hempenius één voor een 

uitgeschreven. Aan het eind wordt er een samenvatting gegeven.  

 

V = vraag 

A = antwoord 

 

V.  Wat was uw functie tijdens de ontwikkeling van de brochure?  

A.  Beleidsmedewerker inkomen CG-Raad. Dhr. Weijnen was voorheen eindverantwoordelijke van de 

brochure. Nu ga ik over de brochure. 

V. Waarom werd deze brochure ontwikkeld?  

A.  Om het niet gebruik van deze regeling van 50% van de chronisch zieken en gehandicapten tegen te

  gaan (motie Noorman den Uil). 

V. Wat vindt u van de brochure van de Belastingdienst? ("Als u ziektekosten of andere buitengewone

 uitgaven heeft", in de bijlage in PDF-vorm opgenomen)  

A.  Het geeft een goed beeld van de mogelijkheden, maar vertelt niet precies waar je iets in moet vullen

  en hoe: de brochure is op sommige punten verouderd en niet aangepast aan de nieuwe wetgeving. 

V. Kunt u kort aangeven wat de brochure van de CG-Raad anders maakt dan die van de Belastingdienst?  

A. Per onderdeel wordt de link gelegd met de belastingaangifte. Er wordt bovendien uitgebreid ingegaan 

op alle mogelijkheden waar je aan moet denken.  

V.  Kunt u kort aangeven wat de brochure van de CG-Raad beter maakt dan die van de Belastingdienst?  

A. Uitgebreide uitleg, rekenvoorbeelden en verwijzing naar vragen op het aangifteformulier. 

V.  Waar denkt u dat mensen met een chronische ziekte of handicap gevoelig voor zijn in de 

communicatie?  

A. Hetzelfde waar iedereen gevoelig voor is: heldere tekst, goede structuren, duidelijke verwijzingen. 

V. Hoe moeten volgens u mensen met een chronische ziekte of handicap worden aangesproken en

  benoemd in een brochure als deze?  

A. Zie onze brochure: mensen met een handicap en chronisch zieken 

V. Waar denkt u dat mensen met een chronische ziekte of handicap tegenaan lopen als zij een tekst

  lezen? 

A. De tekst moet op meerdere manieren toegankelijk zijn. Hij moet voor alle mensen met een chronische 

ziekte of handicap te verkrijgen zijn (zowel online als gedrukt), hij moet in voorgelezen vorm te 

verkrijgen zijn, hij moet leesbaar en hanteerbar zijn voor iedereen. 

V. Waar moet allemaal rekening mee worden gehouden als je een brochure schrijft voor mensen met

  een chronische ziekte of handicap? Bestaan daar richtlijnen voor?  

A. Dat hij toegankelijk is voor iedereen, dat hij leesbaar is voor iedereen, dat iedereen de informatie

  begrijpt en toe kan passen, en dat er op de juiste manier over de mensen wordt geschreven. Niet 

aanspreken met ‘invalide’ bijvoorbeeld (zie: Stijlvol, van Kreijnen en Besemer). 
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V. Kunt een schatting maken van het aantal mensen dat de brochure van de CG-Raad het afgelopen jaar

  heeft opgevraagd?  

A. Vorig jaar zijn 1450 brochures afgenomen.  

V. Wat vindt u over het algemeen van de communicatie van de overheid richting mensen met een 

 chronische ziekte of handicap?  

A. Er zijn goede stappen gezet maar de toegankelijkheid en begrijpelijkheid kunnen altijd beter.  

 

Samenvatting 

Uit de antwoorden van Hempenius valt op te maken dat zij vooral ontevreden is over de veroudering van de 

belastingdienstbrochure (ten opzichte van de website) en de gebrekkige uitleg en voorbeelden. Er wordt 

bovendien niet verwezen naar het formulier, iets dat volgens haar wel heel belangrijk is. Omdat de helft van de 

mensen met een chronische ziekte of handicap nog geen gebruik maakt(e) van de regeling, is de brochure van 

de CG-Raad ontwikkeld. Deze brochure wordt erg veel aangevraagd: vorig jaar 1450 keer. Belangrijk aan een 

brochure voor mensen met een chronische ziekte of handicap is de toegankelijkheid. Ook de leesbaarheid 

(begrijpelijk zodat iedereen het toe kan passen) is belangrijk, en de termen die gebruikt worden: niet “ 

invalide” bijvoorbeeld.  

 

Opvallend om te zien is dat er in de brochure van de CG-Raad wordt gesproken over ‘mensen met een 

handicap en chronisch zieken’ , in plaats van ‘mensen met een handicap of chronische ziekte’. Bovendien 

worden er in de brochure wel degelijk termen gebruikt als ‘invalide’ en ‘zieke’. Dit is wellicht omdat de 

brochure afstamt van de belastingdienstbrochure, waarin deze termen worden gehanteerd. Om de link met die 

brochure te behouden zijn de titels van de hoofdstukken en paragrafen wellicht hetzelfde gehouden.  

 

4.2.4 Plus-en-minmethode en vraaggesprekken 

 

In deze paragraaf worden de resultaten van de plus-en-minmethode besproken. Per respondent wordt een 

samenvatting gegeven van de belangrijkste plus- en minpunten. Naast de plus- en minpunten wordt ook het 

vraaggesprek kort samengevat. Tot slot zullen deze punten van alle respondenten naast elkaar worden gezet 

en wordt er gekeken welke punten daadwerkelijk gereviseerd zouden moeten worden. De volledige uitwerking 

van de motieven achter de plussen en minnen is terug te vinden in bijlage 5. Een volledige uitwerking van de 

vraaggesprekken is terug te vinden in bijlage 7.  

 

Respondent 1 

Respondent 1 is een vrouw, geboren in 1958. Haar hoogst genoten opleiding is HAVO. Ze heeft de chronische 

ziekte ME. Ze heeft geen ervaring met Belastingaangifte maar was wel op de hoogte van de aftrekpost en de 

brochure. Ze wist ook hoe deze te verkrijgen is. Door haar ziekte heeft ze concentratieproblemen. Daardoor 

heeft ze vaak moeite met lange teksten, vooral van de overheid.  

Respondent 1 noteerde negen plussen en zes minnen in de brochure.  

 

Pluspunten 

De belangrijkste motieven die respondent 1 bij haar genoteerde plussen noemde, zijn: 

- Korte en bondige inleiding 

- Het gebruik van concrete voorbeelden bij sommige stukjes 

- Korte alinea’s  

- Het puntsgewijs opsommen in sommige stukjes 

- “Als u dát, dan dát” 
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Minpunten 

De belangrijkste motieven die respondent 1 bij haar genoteerde minpunten noemde, zijn: 

- Het woord ‘zogenoemde’ is oubollig 

- De woorden ‘compenseren’ en ‘tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven’ zijn lastig en te lang.  

- Vaak te lange zinnen 

- Vaak niet concreet genoeg 

- Te weinig gebruik van voorbeelden of tekeningen.  

 

Vraaggesprek 

Uit het vraaggesprek komen vooral de volgende dingen naar voren: 

 

De begrijpelijkheid van de tekst is redelijk. Bij bepaalde stukken kan het eenvoudiger, vooral de technische 

uitleg. Verder zijn veel woorden te lang. De informatie is wel redelijk duidelijk geformuleerd en de tekst is goed 

leesbaar. Door concentratieproblemen is een lange tekst moeilijk leesbaar. Afwisseling van tekst en 

afbeeldingen zou goed zijn. Ook schema’s werken goed. Die komen in de brochure niet voor.  

 

De toegankelijkheid van de tekst is ook redelijk. De lettergrootte en tekstlengte zijn goed. Het gearceerde 

lettertype af en toe is echter slecht leesbaar, en de tekstlengte zou korter kunnen door dingen visueel weer te 

geven. De brochure is wel overzichtelijk en de informatie is niet te veel en niet te weinig. De paragraafjes zijn 

lekker kort. De kleur van de brochure zou lichter moeten, vrolijker. Het plaatje op de voorpagina is wel 

duidelijk, al gaat het niet alleen om medicijnen. De titel kan krachtiger. Er wordt ook weinig rekening gehouden 

met mensen met een chronische ziekte of handicap. De Belastingdienst zou dat kunnen veranderen door 

minder tekst te gebruiken en meer situatiegericht te schrijven. Een aparte brochure voor mensen met een 

chronische ziekte of handicap zou een goed idee zijn. 

 

De benadering is goed. “De Belastingdienst hoeft mij niet persoonlijk aan te spreken en te betuttelen”, zegt de 

respondent. “Ik heb ook geen problemen met de manier waarop mensen met een chronische ziekte of 

handicap benoemd worden.” Het wordt ook niet ten onrechte benadrukt, het is juist verduidelijkend.  

 

Respondent 2 

Respondent 2 is een man, geboren in 1971. Zijn hoogst afgeronde opleiding is HBO. Hij heeft Infantiele 

Encefalopathie. Hij heeft ervaring met het doen van Belastingaangifte en was op de hoogte van de aftrekpost. 

De brochure was nog onbekend. Hij heeft geen moeite met lezen of schrijven. 

Respondent 1 noteerde tien plussen en negen minnen in de brochure. 

 

Pluspunten 

De belangrijkste motieven die respondent 2 bij zijn genoteerde plussen noemde, zijn: 

- Heldere, algemene inleiding 

- Verwijzen naar de toelichting bij een begrip 

- Het puntsgewijs opsommen in sommige stukjes 

- Concreet aangeven wat wel en niet mag 

- Helder, concreet voorbeeld in hoofdstuk in 3.2.5 

- Helder gebruik van voorbeelden bij sommige stukjes 

- Af en toe wordt de lezer direct aangesproken 

- Het gebruik van getallen maakt iets concreet 
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Minpunten 

De belangrijkste motieven die respondent 2 bij zijn genoteerde minnen noemde, zijn: 

- Te veel informatie in één alinea 

- De begrippen ‘persoonsgebonden aftrek’, ‘tegemoetkomingsregeling’, ‘box 1, 2 en 3’, ‘specifieke uitgaven’, 

‘vaste aftrek voor arbeidsongeschikten’ en ‘ernstig gehandicapte personen’ zijn te vaag en worden niet 

goed uitgelegd.  

- Omslachtige uitleg 

- Het verband tussen twee alinea’s is soms niet duidelijk 

- Te weinig voorbeelden 

 

Vraaggesprek 

Qua begrijpelijkheid is de tekst niet heel goed. Veel vage termen en lange zinnen. In grote lijnen is het echter 

wel te begrijpen. 

De toegankelijkheid van de tekst is redelijk. De letters moeten groter, maar het lettertype, het kleurgebruik en 

de tekstlengte zijn goed. Vooral de korte alinea’s zijn fijn. De brochure is overzichtelijk, maar opsplitsen in 

meerdere brochures voor verschillende doelgroepen is wenselijk. Het is nu wat te algemeen. De brochure geeft 

onvoldoende informatie. Er wordt te weinig op details ingegaan, dat roept een hoop vragen op. Er staat ook 

veel informatie in die niet voor iedereen bestemd is. Dat maakt het minder overzichtelijk. Er wordt ook te 

weinig verwezen naar het formulier. De brochure is wel handig klein, alleen de letters moeten groter, dat 

maakt het lezen minder vermoeiend. De brochure zou meegestuurd moeten worden met het 

aangifteformulier. De voorpagina is prima, maar de titel kan krachtiger.  

In de communicatie wordt er te weinig rekening gehouden met mensen met een ziekte of handicap. De letters 

moeten groter, de uitleg duidelijker en misschien een bijlage met meer details.  

 

De benadering is slecht. Het is respectvol, maar het zou wat persoonlijker mogen. Misschien is een ‘hippere’ 

jongerenvariant een idee? Er zou ook meer vanuit de burger gedacht en geschreven moeten worden. Vraag je 

af: waar heeft iemand met een handicap behoefte aan? Er worden slechte termen gebruikt: ‘invalide’, ‘zieke’. 

‘Mensen met een handicap’ zou beter zijn. Het wordt niet ten onrechte benadrukt, het hoort bij de brochure. 

 

Respondent 3 

Respondent 3 is een vrouw, geboren in 1956. Haar laatst afgeronde opleiding is MBO, maar ze heeft daarvoor 

wel VWO gedaan. Ze heeft de chronische ziekte ME. Ze heeft ervaring met het doen van Belastingaangifte, 

maar doet het nu niet meer. Ze is ook bekend met de brochure. Door concentratieproblemen heeft ze vaak 

moeite met lezen, en door kleine letters worden haar oogspieren snel moe. Ook heeft ze vaak moeite met het 

ambtelijke taalgebruik en de lange zinnen in overheidscommunicatie.  

Respondent 3 noteerde vier plussen en negenentwintig minnen in de brochure. 

 

Pluspunten 

De belangrijkste motieven die respondent 3 bij haar genoteerde plussen noemde, zijn: 

- Duidelijke uitleg van de voorwaarden en de drempel 

- Sommige stukjes zijn een logisch opgebouwd geheel 

- Het puntsgewijs opsommen in sommige stukjes (dat houdt je bij de les) 

- Sommige stukjes zijn kort en helder 

- Soms beginnen ze met ‘U mag…’. Dat is erg direct en persoonlijk.  
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Minpunten 

De belangrijkste motieven die respondent 3 bij haar genoteerde minnen noemde, zijn: 

- Er wordt niet naar de mensen toe geschreven, je wordt niet aangesproken 

-  “Als u dát hebt, dan geldt dát”. Dat zou het persoonlijker en concreter maken  

- In de inleiding staat niet wat er allemaal in de brochure aan bod komt 

- Woorden als ‘invaliditeit’ en ‘zieke’ zijn slecht gekozen (invaliditeit betekent ‘niet geldig’, dat klinkt heel 

neerbuigend. Alsof je er niet bij hoort als je een handicap hebt. Zeg ook niet ‘bent u ziek’, maar “heeft u 

een chronische ziekte”)  

- Begrippen als ‘persoonsgebonden aftrek’,  ‘vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid’, ‘specifieke uitgaven’ 

en ‘fiscaal partner’ zijn lastig. Het zijn onbekende termen.  

- Woorden als ‘aannemelijk maken’, ‘duurt of heeft geduurd’, ‘meestal’ en ‘het aftrekbedrag’ zijn vaag 

- Sommige stukjes zijn te lang met overbodige informatie 

- Meer benadrukken wat echt belangrijk is 

- Optellen/aftrekken wordt door elkaar gebruikt, dat is verwarrend 

- Er wordt niet goed verwezen naar voorwaarden en uitleg 

- De link tussen alinea’s is soms niet duidelijk 

- Voorbeelden worden niet ingeleid 

- Te lange zinnen 

- Vernederende uitspraken (Bijvoorbeeld: die zin over het ‘in financieel en maatschappelijk opzicht met u 

vergelijkbaar zijn’ wekt de indruk dat je het financieel en maatschappelijk niet zo goed hebt als je een 

ziekte of handicap hebt. Dat is belachelijk. Ook ‘voorwaarden’ is een raar woord in deze context. Alsof het 

een voorrecht is dat je ziek bent.) 

 

Vraaggesprek 

De begrijpelijkheid van de tekst is slecht. De informatie is ingewikkeld, onduidelijk en slecht te lezen. Sommige 

zinnen zijn echt te lang, en woorden zijn vaak lastig omdat ze onbekend zijn en slecht of zelfs niet worden 

toegelicht. De voorbeelden zijn ook niet goed. De details van de tekst zijn niet doorgedrongen.  

 

De toegankelijkheid is redelijk. De letters mogen iets groter, en A4formaat zou prettiger te hanteren zijn. De 

overzichtelijkheid is redelijk. De informatie is niet volledig: er ontbreken toelichtingen en aanvullingen. De 

voorpagina is slecht. De foto wekt de indruk dat het alleen om medicijnen gaat. Ook de titel moet krachtiger, 

gewoon: “ziektekosten en andere buitengewone uitgaven”. De informatie zou eenvoudiger moeten, met 

kortere zinnen en meer voorbeelden. Een aparte brochure voor mensen met een chronische ziekte of handicap 

zou fijn zijn. De brochure moet bovendien op meer plaatsen te verkrijgen zijn, dat verhoogt de bekendheid 

ervan en maakt het voor veel mensen toegankelijker. Denk aan de bibliotheek, het ziekenhuis, het 

gemeentehuis enz.  

 

De benadering in de tekst is erg slecht. Er wordt niet naar de lezer, de burger toe geschreven, en de 

benamingen ‘invalide’ en ‘zieke’ zijn verschrikkelijk. “Ik ben meer dan mijn ziekte. Ik heb beperkingen, maar 

vooral mogelijkheden!”, aldus de respondent. De toon is ook veel te zakelijk. Dat mensen een ziekte of 

handicap hebben wordt niet te veel benadrukt, het gaat daar immers over, maar door meerdere brochures 

voor verschillende doelgroepen benadruk je wel beter wat voor wie bestemd is.  

 

Respondent 4 en 5 

Aangekomen bij mijn vierde en vijfde respondenten (deze wonen bij elkaar in huis), stuitte ik op een probleem: 

“hij kan niet lezen, en ik kan niet schrijven”, zoals ze het zelf zo mooi zei. Ik heb hen dus samen moeten 

interviewen. Ik heb de overweging gemaakt om het tot één interview te rekenen, maar omdat ze over een 
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aantal zaken een sterk uiteenlopende mening hadden, heb ik besloten ze toch apart te rekenen. De vragenlijst 

heb ik ze elk apart laten beantwoorden. Bij het noteren van de plussen en minnen ging het echter lastiger, 

omdat respondent 4 zelf geen plussen en minnen kon zetten, en respondent 5 zelf de tekst niet goed kon lezen.  

 

Respondent 4 is een vrouw, geboren in 1974. Haar hoogst afgeronde opleiding is HAVO. Ze heeft een 

progressieve spierziekte (SMA-type 2). Ze heeft ervaring met het doen van belastingaangifte en was al op de 

hoogte van de aftrekpost. De brochure kende ze nog niet. Door haar ziekte kan ze niet schrijven. Met lezen 

heeft ze geen problemen.  

 

Respondent 5 is een man, geboren in 1973. Zijn hoogst genoten opleiding is MBO elektra. Respondent 5 heeft 

posttraumatische dystrofie met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en heeft een onderbeenamputatie 

ondergaan. Ook hij heeft ervaring met het doen van Belastingaangifte. De aftrekpost was al bekend, maar de 

brochure nog niet. Door hersenletsel kan hij de gelezen tekst niet goed verwerken.  

 

Respondent 4 en 5 zetten samen acht plussen en tien minnen in de brochure.  

Een opmerking vooraf: 

Respondent4: ‘als ik begin te lezen, valt me gelijk op dat de zinnen veel te lang zijn. Die moeten echt korter!’ 

Respondent 5: ‘komt de brochure ook uit in een gesproken versie?’  

 

Pluspunten 

De belangrijkste motieven die respondent 4 en 5 bij de genoteerde plussen noemden, zijn: 

- De inleiding is helder en geeft de inhoud goed weer 

- Goede verwijzingen 

- Weinig lastige woorden 

- Het puntsgewijs opsommen van dingen 

- Duidelijk, heldere voorbeelden 

 

Minpunten 

De belangrijkste motieven die respondent 4 en 5 bij de genoteerde minnen noemden, zijn: 

- De begrippen ‘zieke’ en ‘invaliditeit’ zijn slecht gekozen. Even als ‘de zieke of invalide behoort tot uw 

huishouden’ 

- Je wordt niet persoonlijk aangesproken 

- Vaak gebrek aan duidelijke voorbeelden 

- Gebrekkige voorbeelden (belangrijke dingen worden niet genoemd, zoals een hulphond) 

- Soms te lange zinnen 

- Cursief gedrukte tekst is moeilijk leesbaar 

- Uitleg is soms heel vaag, omslachtig. 

 

Vraaggesprek respondent 4 

De begrijpelijkheid van de tekst is redelijk. De zinnen zijn vaak wel te lang, maar de woorden zijn goed te 

begrijpen. Er worden goede voorbeelden gegeven. 

 

Qua toegankelijkheid is de tekst ook redelijk. De tekst is te lang, er mag meer kleurverschil in de letters zitten 

(dan vallen bepaalde dingen beter op), en het cursief gedrukte is slecht te lezen, maar de brochure is wel 

overzichtelijk. De dieetkosten zouden echter bij de huisapotheek vermeld kunnen worden, dat zou logischer 

zijn. De brochure geeft voldoende informatie, en niets dat overbodig is. Hij is ook handzaam en de bladzijden 

zijn goed om te slaan. De foto op de voorpagina is wel slecht: niet iedereen met buitengewone uitgaven is ziek! 
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De voorpagina wekt wel die indruk. De Belastingdienst hoeft niet meer rekening te houden met mensen met 

een ziekte of handicap. Alleen een aparte brochure is misschien wel handig.  

 

De benadering is waardeloos. Men mag meer als mens aangesproken worden. Het afstandelijke hoort echter 

wel bij de Belastingdienst. Het moet niet betuttelend zijn. Maar het mag wel klantgerichter! Je wordt 

bovendien als een ziekte aangesproken, niet als een mens. Mensen met een ziekte of handicap worden niet ten 

onrechte benadrukt, en meer benadrukking hoeft ook niet.  

 

Vraaggesprek respondent 5 

“Ik acht de tekst begrijpbaar, voor een modaal iemand althans”, aldus de respondent. De zinnen zijn wel vaak 

te lang. De voorbeelden zijn wel heel verduidelijkend. Er zouden meer voorbeelden in mogen staan.  

 

De toegankelijkheid van de tekst is goed. De tekst is wat te lang, maar de lettergrootte en de kleur zijn prima. 

Het cursieve tussendoor staat wat rommelig. De brochure is overzichtelijk en het is duidelijk dat alles bij elkaar 

in één brochure staat. Er wordt voldoende informatie gegeven. De voorkant is erg herkenbaar, door het blauw 

met geel. Hij ligt ook fijn in de hand. De foto is slecht: “niet iedere gehandicapte slikt pillen”. De titel is erg 

duidelijk en informatief. Er wordt voldoende rekening gehouden met mensen met een ziekte of handicap: “ik 

voel me niet aangevallen en niet vergeten”. Een aparte brochure voor aparte doelgroepen zou het verwarrend 

maken. 

 

De benadering in de tekst is prima. “Het is niet persoonlijker of minder persoonlijk dan wanneer ik geen 

handicap zou hebben. Dat vind ik zeer positief … Ik word niet anders behandeld: zij hebben rechten en plichten, 

dus ik heb die rechten en plichten ook.”, aldus de respondent. De termen ‘zieke’ en ‘invalide’ zijn wel erg 

slecht. Je bent gewoon een mens. Het zou klantgerichter zijn als de brochure al mee wordt gestuurd met het 

aangiftebiljet.  

 

Verbeterpunten 

Uit de plussen en minnen en de vraaggesprekken zijn een hoop dingen naar voren gekomen waar de 

respondenten problemen mee hebben en die volgens hen beter zouden kunnen/moeten. Om na te gaan welke 

lezersproblemen daadwerkelijk gereviseerd zouden moeten worden, wordt er eerst gekeken naar de 

aannemelijkheid, de ernst en de reviseerbaarheid van de afzonderlijke problemen.  

 

De lezersproblemen die aannemelijk, ernstig en reviseerbaar worden bevonden, brengen de volgende 

voorstellen voor revisie met zich mee: 

1.  Verwijder of verduidelijk onbekende en/of  lange begrippen.  

Drie respondenten geven aan dat er te lange en te moeilijke woorden in de tekst staan. Daarvan 

werden de begrippen ‘tegemoetkomingsregeling ‘, ‘persoonsgebonden aftrek’, ‘specifieke uitgaven’ 

en ‘vaste aftrek voor arbeidsongeschikten’ elk door twee respondenten genoemd. Deze begrippen 

maken de informatie minder goed te begrijpen. Ze zijn eenvoudig te vervangen of uit te leggen. 

2. Kort de zinnen in. 

Alle vijf de respondenten geven aan dat de zinnen de lang zijn. Dit maakt de informatie minder goed te 

begrijpen.  Het inkorten van de zinnen is tijdrovend, maar zeker noodzakelijk.  

3. Maak meer gebruik van voorbeelden. 

Dat maakt de uitleg automatisch concreter. Vier van de vijf respondenten geven aan hier behoefte aan 

te hebben. Het maakt de informatie begrijpelijker. Voorbeelden zijn eenvoudig toe te voegen in de 

tekst. 

4. Wissel de tekst af met afbeeldingen/schema’s/tekeningen 
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Alle respondenten geven aan de uitleg te onduidelijk, te omslachtig of niet concreet genoeg te vinden. 

Gebruik van voorbeelden kan dat verhelpen, maar ook het gebruik van afbeeldingen, schema’s en 

tekeningen. Dat is vaak makkelijker te begrijpen en overzichtelijker dan een lap tekst. Bovendien zorgt 

het voor afwisseling, waardoor men minder moeite heeft met concentratie. De informatie wordt zo 

beter begrepen. Dit kwam ook al aan bod in de adviesliteratuur. Het is een ingrijpende verandering in 

de brochure, maar wel nodig om de doelgroep goed te bereiken.  

5. Maak de voorbeelden vollediger. 

Drie van de vijf respondenten geven aan dingen te missen in het rijtje ‘welke hulpmiddelen mag u 

aftrekken’. Dat zijn de hulphond en de signaalhond. Veel mensen weten niet dat ze kosten daarvoor af 

mogen trekken, waardoor ze dus niet krijgen waar ze recht op hebben. De termen zijn eenvoudig toe 

te voegen.  

6. Verwijs beter naar voorbeelden en tussen alinea’s 

Drie respondenten geven aan dat vaak onduidelijk is wat het verband is tussen alinea’s. Voorbeelden 

komen ook vaak uit de lucht vallen. Leidt het dus beter in en link dingen aan elkaar. Het is een kleine 

aanpassing maar het maakt de tekst een stuk begrijpelijker 

7. Denk meer vanuit de burger 

Drie respondenten zeggen dat er meer situatiegericht geschreven moet worden. Denk eerst: waar 

heeft iemand met een handicap behoefte aan? En ga dan pas schrijven. Dat maakt de brochure meer 

lezergericht. Het vraagt wel om een compleet nieuwe aanpak en een geheel herschreven brochure. 

8. Schrijf meer naar de burger toe 

Vier van de vijf respondenten geven aan dat de brochure persoonlijker, minder afstandelijk en minder 

zakelijk moet. Spreek de burger dus aan, schrijf lezergericht: ‘als u dít hebt, dan geldt dát’. Dit vraagt 

wederom om wijzigingen in de hele tekst.  

9. Vervang termen als ‘invalide’ en ‘zieke’ door ‘mensen met een handicap’ en ‘mensen met een 

chronische ziekte’.  

Vier van de vijf respondenten geven aan moeite te hebben met deze termen. De termen zijn 

eenvoudig aan te passen in de tekst. Het maakt de tekst meer lezergericht en vriendelijk, en zoals al 

eerder gezegd, voorkomt het verkeerde beeldvorming. Eén respondent zegt echter: “als mensen hier 

problemen mee hebben, hebben ze denk ik zelf een probleem met het accepteren dat ze een ziekte 

hebben.” Maar omdat veel mensen er toch moeite mee hebben, moet het aangepast worden.  

10. Kies een grotere lettergrootte  

Drie van de vijf respondenten geven aan moeite te hebben met de lettergrootte. Deze is eenvoudig te 

veranderen, en maakt de tekst voor veel mensen beter leesbaar. 

11. Gebruik geen gearceerd lettertype  

Drie respondenten geven aan het cursieve lettertype onduidelijk of slordig te vinden. De letters 

worden er kleiner van. Om belangrijke dingen op te laten vallen, is vet drukken of een ander kleurtje 

beter (zie 12). Dit is eenvoudig aan te passen in de tekst, maak maakt het wel duidelijker.  

12. Zorg dat belangrijke dingen meer opvallen 

Door bijvoorbeeld kleurverschil, onderstrepen of vet drukken. Dit is eenvoudig aan te passen in de 

tekst, en zorgt er voor dat de lezer datgene leest en onthoudt dat belangrijk is.  

13. Verwijs naar het aangifteformulier 

Eén respondent gaf aan dat er beter verwezen moet worden naar het aangifteformulier. Omdat dit de 

hulp die de brochure kan bieden bij het invullen van de aangifte, vermoedelijk aanzienlijk kan 

vergroten, is dit zeker aan te raden.  

14. Maak de titel krachtiger 

Vier van de vijf respondenten zeggen dat de titel korter en krachtiger moet. Daardoor zien mensen 

eerder waar de brochure over gaat, en zal men hem eerder lezen. De titel is eenvoudig te wijzigen.  
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15. Wijzig de foto op de voorpagina 

Vier respondenten zeggen moeite te hebben met de foto. Het wekt de indruk dat het alleen om 

medicijnen gaat, wat uiteraard niet zo is. En ook niet elke gehandicapte is ziek. De foto is eenvoudig te 

vervangen voor een andere, waar bijvoorbeeld ook een rolstoel en een hulphond op staan.   

16. Verbeter de bereikbaarheid van de brochure 

Twee respondenten gaven aan dat de brochure moeilijk te verkrijgen is. Bovendien wisten vier 

respondenten nog niet van het bestaan van de brochure. De brochure zou meegestuurd moeten 

worden naar mensen van wie al bekend is dat ze mogelijk recht hebben op aftrek van buitengewone 

uitgaven. Ook zou de brochure op meer plaatsen moeten liggen, zoals de bibliotheek en de 

wachtkamer van de huisarts. De distributie van de brochure kost geld, maar levert waarschijnlijk een 

hoop op omdat veel meer mensen uit de doelgroep bereikt worden.  

17. Maak een aparte brochure voor mensen met een chronische ziekte of handicap, met daarin alleen de 

voor hen relevante informatie. 

Vier van de vijf respondenten geven aan dat wenselijk te vinden. Het maakt de informatie 

overzichtelijker. Bovendien is het klantgerichter. Slechts één respondent zegt dat meerdere brochures 

verwarrend zou zijn. Een aparte brochure kost geld, maar het bereikt vermoedelijk een hoop mensen 

die nu niet bereikt worden. Het is de grootste doelgroep van de brochure, en deze mensen hoeven 

dan niet meer de hulp in te schakelen van een andere organisatie, zoals de CG-Raad. 

18. Zorg voor een mogelijkheid om de brochure in gesproken te kunnen downloaden op de website.  

Het is maar door één respondent aangekaart, maar het is wel erg belangrijk. Mensen die niet goed 

kunnen lezen doordat ze een laag taalniveau hebben, of doordat ze slechtziend zijn, zijn hier enorm 

mee geholpen.  

 

Deze punten moeten mee worden genomen naar het experiment en de uiteindelijke herschrijving van de 

brochure. In verband met de kleine steekproefomvang en de diversiteit van de respondenten kunnen er geen 

bindende conclusies worden getrokken. Dit zijn dus revisievoorstellen , niet meer en niet minder.  

Ten slotte komt de mening over de lezergerichtheid van de brochure van alle vijf de respondenten overeen met 

het volgende citaat: “het moet niet betuttelend zijn, maar het mag wel klantgerichter!”, aldus respondent 4. 

Uit de gesprekken met de overige vier respondenten, is een soortgelijke mening op te maken.  

 

4.2.5 Analyse aan de hand van leesbaarheidsfactoren 

 

In deze paragraaf worden de resultaten van de analyse aan de hand van leesbaarheidsfactoren uiteengezet. 

Aan de hand van de in de onderzoeksopzet besproken eisen is gekeken in hoeverre de tekst van hoofdstuk 2 

een leesbare tekst is.  

 

In onderstaande tabel staan alle factoren die van invloed zijn op de leesbaarheid van de tekst onder elkaar. 

Daarachter worden de kenmerken van de factoren vermeld en uiteindelijk volgen er een kolom met de 

waardering per factor en een kolom met de uiteindelijk waardering per niveau. Deze waardering wordt 

aangeduid met plussen en minnen. Na de tabel wordt er een verantwoording van de waardering gegeven, en 

volgen er adviezen voor herschrijven van de tekst. 

 

Waardering 

+  = positieve waardering 

-  = negatieve waardering 

+/-  = evenveel positieve als negatieve waarderingen 
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Niveau Factor Kenmerk Waardering Eindoordeel 

Woord Verscheidenheid in 

woordkeuze 

Geen synoniemen _ _ 

 Woordfrequentie Geen onbekende woorden + + 

 Woordlengte > 3 Lettergrepen _ _ 

 Woordbetekenis Niet te abstract of specifiek + + 

                                                                                                                                                              Woordniveau +/- 

Zin Lengte zinnen Gemiddeld 12 woorden _ _ 

 Gebruik persoonsvorm 1 Op de 10 woorden + + 

                                                                                                                                                               Zinsniveau +/- 

Tekst Tekstsamenhang Verwijzingen  +  

+   Verbindingswoorden + 

 Tekststructuur Signaalwoorden +  

+ 

 

 

+ 

  Alinea’s + 

  Paragrafen + 

  Titel tekst _ 

  Titel paragrafen + 

 Tekstlengte Toelichting opbouw _  

 

 

 

+/- 

  Toelichting moeilijke woorden +/- 

  Tabellen en figuren nvt 

  Geen omslachtigheid (lijdende vorm, dubbele ontkenning, 

overbodig woordgebruik) 

+/- 

                                                                                                                                                             Tekstniveau + 

Figuur 4: waardering leesbaarheidsfactoren 
 

Hieronder zullen de waarderingen uit bovenstaande tabel nader worden toegelicht.  

 

Verantwoording van de waardering 

Woordniveau 

De verscheidenheid in woordkeuze wordt negatief gewaardeerd. De oorzaak hiervoor is dat er in de tekst 

synoniemen worden gebruikt die de tekst onduidelijk maken. Zo worden de woorden meetellen en aftrekken 

door elkaar gebruikt, terwijl ze met dezelfde betekenis bedoeld zijn. Ook wordt er gesproken over 

buitengewone uitgaven, ziektekosten en persoonsgebonden aftrek. Alledrie de woorden slaan op dezelfde 

aftrekpost. Dit maakt het erg verwarrend voor de lezer.  

 

De woordfrequentie wordt gematigd positief gewaardeerd. De tekst bevat bijna geen onbekende vaktermen en 

bastaardwoorden, en helemaal geen afkortingen. Positief is ook dat er vermeld staat dat het woord ‘fiscale 

partner’ later toe zal worden gelicht, en dat er een uitleg bij de afkorting AWBZ staat. Negatief is echter dat er 

geen toelichting wordt gegeven bij de vaktermen ‘box 1, 2 en 3’.  

 

De woordlengte wordt negatief gewaardeerd. De tekst bestaat uit 366 woorden. Voor een goede leesbaarheid 

zou de tekst dus hooguit ((366/100)*4=)15 ‘lastige woorden’ mogen bevatten. De tekst bevat echter 25 ‘lastige 

woorden’. De ‘lastige woorden’ die vaker in de tekst voorkomen zijn hier niet meegeteld.  

 

De woordbetekenis wordt positief gewaardeerd. Er komen in de tekst geen woorden voor die te abstract of te 

specifiek zijn. Alleen over het woord ‘gezinsverband’ kan gediscussieerd worden. Wanneer leef je met mensen 

in gezinsverband? Het woord is te vaag.  

Hieruit valt op te maken dat de leesbaarheid van de tekst op woordniveau niet heel slecht is, maar zeker ook 

niet heel goed.  
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Zinsniveau 

De gemiddelde zinslengte is 15 woorden. De tekst bestaat uit 23 zinnen (de titel en subtitels niet 

meegerekend). De langste zin bestaat uit 30 woorden, de kortste zin uit 7. 16 Van de 23 zinnen zijn langer dan 

12 woorden. Uit dit alles kan worden opgemaakt dat de zinslengte te lang is. Dit is van negatieve invloed op de 

leesbaarheid op zinsniveau.  

 

De tekst bevat in totaal 366 woorden. Voor een goede leesbaarheid zou de tekst dus 36,6, afgerond 37 

persoonsvormen moeten bevatten. Het aantal persoonsvormen in de tekst is 36. Dat is 1 per 10,2 woorden. 

Hieruit kan ik opmaken dat de tekst voldoende persoonsvormen bevat. Het gebruik van persoonsvormen wordt 

dus positief gewaardeerd.  

 

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat ook voor de leesbaarheid van de tekst op zinsniveau geldt 

dat deze niet slecht is, maar ook zeker niet goed.  

 

Tekstniveau  

De tekstsamenhang wordt positief gewaardeerd. Er wordt goed gebruik gemaakt van verwijzingen. Woorden 

als ‘deze’ en ‘die’ worden veel gebruikt en komen de leesbaarheid van de tekst ten goede. Ze zijn niet 

dubbelzinnig en ook niet ouderwets. Ook wordt er goed gebruik gemaakt van verbindingswoorden. Woorden 

als ‘als’, ‘dan’ en ‘maar’ worden op de juiste manier gebruikt om verbanden in de tekst aan te geven.  

 

De tekststructuur wordt ook over het algemeen positief gewaardeerd. Er wordt goed gebruik gemaakt van het 

signaalwoorden ‘bijvoorbeeld’. Hierdoor wordt de tekst duidelijker. Alleen het woordje ‘meestal’ roept 

vraagtekens op. Ook is de tekst goed in alinea’s opgedeeld. De alinea’s zijn kort en bij elk nieuw onderwerp 

begint een nieuwe alinea. Van paragrafen is in deze tekst geen sprake, maar verderop in de brochure wordt dit 

wel goed gedaan. De titels boven die paragrafen en subparagrafen zijn kort, duidelijk en informatief. De titel 

van de tekst daarentegen is erg vaag. Het is te kort en denkt de inhoud van de tekst niet. Dit is het enige 

negatieve punt. 

 

De tekstlengte wordt zowel positief als negatief gewaardeerd. Er wordt aan het begin geen toelichting gegeven 

over de inhoud van het hoofdstuk. Dat is wel erg belangrijk. Moeilijke woorden worden af en toe toegelicht, 

maar ‘box 1, 2 en 3’ wordt niet toegelicht. Ik verwacht dat hier veel vragen over komen. Van tabellen en figuren 

is geen sprake, omdat er geen cijfermateriaal of processen in de tekst voorkomen. Tot slot is de tekst gematigd 

omslachtig. Er is geen sprake van dubbele ontkenningen en overbodige lijdende vorm, maar wel van overbodig 

woordgebruik. Een voorbeeld hiervan is: “ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn 

van uw zorg. Iemand is afhankelijk van uw zorg, als hij normaal gesproken…”. Voldoende is ook: : “ouders, 

broers of zussen die bij u in huis wonen, afhankelijk zijn van uw zorg en normaal gesproken…”.  

 

Adviezen 

Uit dit alles kan worden opgemaakt dat de leesbaarheid van de tekst op tekstniveau overwegend goed is.  

Op basis van deze tekstevaluatie kunnen de volgende adviezen worden gegeven voor verbetering van de tekst: 

1. Gebruik steeds dezelfde term voor zakelijke begrippen; 

2. Gebruik kortere woorden (van minder dan 4 lettergrepen); 

3. Schrijf kortere zinnen (van maximaal 12 woorden); 

4. Geef de tekst een pakkende, duidelijk titel die de inhoud dekt; 

5. Geef aan het begin van een hoofdstuk aan waar het hoofdstuk over gaat ; 

6. Licht moeilijke, onbekende begrippen toe; 

7. Voorkom overbodig woordgebruik: herhaal niet teveel.  
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4.3 Antwoord op onderzoeksvraag 3 

 

Omdat het vooronderzoek de onderbouwing is van het uit te voeren experiment, worden hier alvast de 

conclusies uit het vooronderzoek besproken.  De vraag die met het vooronderzoek beantwoord moest worden 

luidt: 

      3. Is de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” lezergericht? 

 

Deze tweede onderzoeksvraag is opgesplitst de volgende deelvragen: 

3a. Waar denkt de Belastingdienst dat de doelgroep van de brochure behoefte aan heeft?  

3b. Waar denken deskundigen op het gebied van de doelgroep dat de doelgroep behoefte aan heeft?  

3c. Waar heeft de doelgroep van de brochure behoefte aan?  

3d. In hoeverre voorziet de brochure nu in die behoefte? 

Deze deelvragen zullen nu één voor één worden beantwoordt. 

 

Antwoorden op de deelvragen 

Waar denkt de Belastingdienst dat de doelgroep van de brochure behoefte aan heeft? 

Zowel de eindverantwoordelijke van de Belastingdienst als de tekstschrijver van de Belastingdienst zijn van 

mening dat de brochure beter kan. De eindverantwoordelijke van de brochure denkt dat lezers van de 

brochure vooral behoefte hebben aan een persoonlijkere benadering. Ook denkt hij dat mensen gevoelig zijn 

voor de terminologie die wordt gebruikt om mensen met een chronische ziekte of handicap aan te spreken. Hij 

denkt dat een aparte brochure voor deze doelgroep goed zou zijn. Hij zegt niets over begrijpelijkheid van de 

tekst.  

 

De tekstschrijver van de Belastingdienst vindt ook dat er te weinig aandacht is besteed aan de manier waarop 

er over mensen met een chronische ziekte of handicap gesproken moet worden. Er worden veel onpersoonlijke 

en denigrerende uitspraken gedaan in de tekst. Zij heeft het echter niet over terminologie. Wel geeft ze aan dat 

de tekst begrijpelijker moet. Er worden vooral te moeilijke woorden gebruikt en te lange zinnen geformuleerd. 

Bovendien denkt ze dat de lezers behoefte hebben aan betere uitleg en voorbeelden.  

 Er circuleren binnen de Belastingdienst dus verschillende meningen over de behoeften van de doelgroep. Wel 

zijn ze het er over eens dat er meer vanuit de lezer moet worden gedacht, in plaats van vanuit de belangen van 

de Belastingdienst. Ze weten het dus wel, waarom gebeurt het dan niet? 

 

Het commentaar en de revisievoorstellen van Linders worden meegenomen in het verdere onderzoek. Ze 

zullen worden gebruikt bij het manipuleren van de teksten voor het experiment.  

 

Waar denken deskundigen op het gebied van de doelgroep dat de doelgroep behoefte aan heeft?  

De eindverantwoordelijke van de brochure van de CG-Raad is van mening dat mensen met een chronische 

ziekte of handicap vooral behoefte hebben aan duidelijke uitleg en goede voorbeelden. Bovendien is het in het 

geval van deze brochure erg belangrijk dat er steeds goed wordt verwezen naar het aangifteformulier. Een 

brochure voor deze doelgroep moet daarnaast toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen, en er moet 

rekening worden gehouden met de aanspreekvorm (terminologie).  

 

Ook uit de adviesliteratuur blijkt dat goede uitleg en voorbeelden, begrijpelijkheid en een juiste aanspreekvorm 

belangrijk worden geacht voor een brochure voor deze doelgroep. Met begrijpelijkheid wordt vooral bedoeld: 

gebruik geen moeilijk woorden, licht onbekende begrippen toe en schijf niet te lange zinnen. Met 

aanspreekvorm wordt vooral de gebruikte terminologie bedoeld. Mensen kunnen zich beledigd voelen door 

termen als ‘zieke’ en ‘invalide’. Bovendien zorg het voor negatieve beeldvorming.  
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Waar heeft de doelgroep van de brochure behoefte aan? 

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak eerder concentratieproblemen en zijn soms 

sneller moe dan mensen die geen chronische ziekte of handicap hebben. Daarom hebben zij vooral behoefte 

aan een korte heldere tekst. Ze willen minder moeilijke begrippen, minder lange zinnen, meer afwisseling met 

tekeningen en schema’s, betere voorbeelden en duidelijkere verwijzingen.  

 

Naast begrijpelijkheid vinden ze ook de benadering erg belangrijk. Ze willen vooral dat er meer vanuit de 

burger wordt gedacht en meer naar de burger toe wordt geschreven. De brochure is immers bedoeld voor de 

burger. Ook vallen ze over termen als ‘invalide’ en ‘zieke’. Bovendien willen ze een foto op de voorpagina die 

minder de nadruk legt op medicijnen. Een aparte brochure voor mensen met een chronische ziekte of handicap 

is erg wenselijk. Ze willen echter niet als een ‘apart groepje’ behandeld worden. Ze willen gewoon behandeld 

worden als alle andere burgers met dezelfde rechten en plichten (‘inclusieve communicatie’: Krijn en Besemer, 

2001).  

 

Tot slot hebben de mensen uit de doelgroep behoefte aan meer toegankelijkheid. Ze willen grotere letters en 

de brochure moet op meer plaatsen te verkrijgen zijn.  

 

In hoeverre voorziet de brochure nu in die behoefte?  

Uit het antwoord op de vorige deelvraag valt al op te maken dat de mensen uit de doelgroep een hoop aan te 

merken hebben op de brochure. Hij voldoet dus niet aan hun behoeften. Zo willen ze dat de brochure 

begrijpelijker en toegankelijker wordt, en dat er meer na wordt gedacht over de gebruikte terminologie en 

sommige uitspraken over mensen met een chronische ziekte of handicap.  

Uit de analyse aan de hand van leesbaarheidsfactoren valt te concluderen dat de brochuretekst op het gebied 

van leesbaarheid redelijk aan de eisen voldoet, maar dat er nog een hoop verbeterd moet worden. Op 

tekstniveau is het redelijk, maar op woord- en zinsniveau moet er een hoop veranderen. Met name minder 

moeilijke en lange woorden en minder lange zinnen.  

 

Op basis van deze antwoorden kan nu een antwoord op de derde hoofdvraag worden geformuleerd.  

 

Antwoord op de derde onderzoeksvraag 

Is de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” lezergericht? 

Opvallend om te zien is dat er op sommige punten verschillen zijn tussen de mening van de Belastingdienst, de 

deskundigen op het gebied van de doelgroep en de doelgroep zelf. Een belangrijke les hieruit is dat de 

behoeften van de doelgroep niet volledig te voorspellen zijn, en dat het dus noodzaak is om bij de doelgroep 

zelf te inventariseren wat zij willen in een brochure. Aangezien dat niet gebeurd is voordat de huidige brochure 

ontwikkeld is, is de conclusie betreffende de lezergerichtheid van de brochure geen verrassing meer: de 

brochure is niet lezergericht. Iedereen, zowel de mensen van de Belastingdienst, de deskundigen als de 

mensen uit de doelgroep, is van mening dat er minder vanuit de Belastingdienst en meer vanuit de lezer 

gedacht moet worden.  

 

Over het algemeen kan worden gezegd dat de brochure dus beter moet. De belangrijkste twee dingen zijn de 

benadering van de doelgroep en de begrijpelijkheid van de tekst. Uit het vooronderzoek blijkt dat de tekst 

vooral onbegrijpelijk is door de lange zinnen, de moeilijke woorden en het gebrek aan voorbeelden.   

De benadering van de doelgroep laat vooral te wensen over als het gaat om de gebruikte terminologie om 

mensen met een chronische ziekte of handicap aan te spreken. Ook zou het wenselijk zijn de lezer wat 

persoonlijker en directer aan te spreken. Tot slot nog een niet-inhoudelijk puntje: de toegankelijkheid van de 

brochure. De letters moeten groter en de brochure moet op meer plaatsen te verkrijgen zijn.  
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“Dit geldt voor iedereen, ook voor gehandicapten.”  



  

 

 
76 

5. Experiment 

 

5.1 Methode experiment 

 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er een hoop moet veranderen om de brochure “Als u ziektekosten of 

andere buitengewone uitgaven heeft” lezergericht te maken. De belangrijkste twee punten waarop de 

brochure erg laag scoort, zijn de begrijpelijkheid van de tekst en de manier waarop er over mensen met een 

chronische ziekte of handicap wordt gesproken. Om te onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden, is er een 

experiment uitgevoerd. Met behulp van dit experiment zal mogelijk antwoord kunnen worden gegeven op 

onderzoeksvraag 4: Zo nee, wat moet er dan gebeuren om de brochure te verbeteren?  

 

Hoe dit experiment precies is opgezet en uitgevoerd, wordt in deze paragraaf besproken. Allereerst worden de 

gemanipuleerde variabelen besproken. Daarna volgen de kwantitatieve en de kwalitatieve methoden van 

dataverzameling. Tot slot wordt de steekproef besproken. In paragraaf 4.2 worden de resultaten besproken.  

 

5.1.1 Variabelen 

 

Aanspreekvorm 

Het probleem met het aanspreken van mensen met een chronische ziekte of handicap, uit zich vooral in de 

terminologie. Volgens de adviesliteratuur en de eindverantwoordelijke van de brochure van de CG-Raad zijn 

mensen met een chronische ziekte of handicap hier erg gevoelig voor. De professionele tekstschrijver kaart aan 

dat de Belastingdienst hier in deze brochure niet goed mee omgaat. Ook de respondenten van het plus-en-

minonderzoek, de mensen uit de doelgroep, kaarten allen aan problemen te hebben met de gebruikte 

terminologie, of te verwachten dat anderen er problemen mee zullen hebben. De meest genoemde ‘foute’ 

termen zijn “invalide” en “zieke”. Daarnaast zegt de professionele tekstschrijver dat er af en toe over mensen 

met een chronische ziekte of handicap wordt gesproken in de derde persoon. Dat is naar haar zeggen 

‘mensonterend’.  

De manier waarop mensen met een chronische ziekte of handicap worden benoemd en aangesproken, vanaf 

nu de aanspreekvorm genoemd, is de eerste variabele die voor het experiment is gemanipuleerd.  

Hiervoor zijn de termen  “zieke” en “invalide” verwijderd. Er wordt niet meer over deze personen geschreven 

alsof ze het zelf niet zullen lezen. Ze worden nu direct aangesproken. Bovendien zijn zinnen die geen blijk geven 

van respect herschreven. Hierbij is gekeken naar de revisievoorstellen van de respondenten van het plus-en-

minonderzoek. De herschreven tekst is terug te vinden in bijlage 12. 

 

Enkele voorbeelden van ‘foute’ terminologie en aanspreekvorm: 

 

Oorspronkelijke versie: 

“Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit” 

Herschreven versie: 

“Extra vervoerskosten die gemaakt zijn als gevolg van een ziekte of handicap” 

 

Oorspronkelijke versie: 

“vervoer zieke of invalide” 

Herschreven versie: 

“Vervoerskosten door ziekte of handicap” 
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Een voorbeeld van een respectloze zin: 

 

Oorspronkelijke versie: 

“Kunt u aannemelijk maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten heeft dan mensen die 

niet ziek of invalide zijn, maar die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn?” 

Herschreven versie: 

“Kunt u aannemelijk maken dat uw vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte of handicap?” 

 

Een bijkomende voordeel van deze laatste herschrijving is dat de zin ook een stuk korter is. Dit is voor het 

onderzoek echter een nadeel, omdat nu niet alleen de aanspreekvorm van invloed kan zijn op de waardering, 

maar ook de lengte van de zin.  

 

Lengte van de zinnen 

De gebreken van de tekst op het gebied van begrijpelijkheid komen volgens het vooronderzoek op veel 

verschillende manieren tot uiting. Er is echter één punt dat elke keer weer terug komt: de lengte van de zinnen. 

De adviesliteratuur wijst hierop, de tekstschrijver haalt het elke keer weer aan, de functionele analyse en de 

analyse van de leesbaarheid komen er op uit en elke respondent van het plus-en-minonderzoek kaart het aan.  

Lange zinnen maken dat de tekst moeilijk te begrijpen. Bovendien dwalen mensen snel af als de zinnen lang 

zijn. Mensen met bijvoorbeeld ME verzijn snel moe en verliezen snel hun concentratie. Kortere zinnen kunnen 

hun helpen de tekst beter en sneller te begrijpen. 

De lengte van de zinnen is daarom de tweede variabele die voor het experiment is gemanipuleerd. De tekst is 

herschreven en daarbij zijn de zinnen die volgens de analyse van de leesbaarheid te lang waren, ingekort. Bij 

het herschrijven van de tekst is gekeken naar de revisievoorstellen van de professionele tekstschrijver. 

Bovendien is de herschreven tekst inhoudelijk goedgekeurd door een fiscalist. De herschreven tekst is terug te 

vinden in bijlage 12.  

 

Enkele voorbeelden van ingekorte zinnen zijn: 

 

Oorspronkelijke versie: 

“Als u in 2006 uitgaven heeft voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, ouderdom of overlijden, dan kan het 

zijn dat u recht heeft op aftrek van buitengewone uitgaven.” 

Herschreven versie: 

“Heeft u in 2006 uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, ouderdom of overlijden? Dan kan het zijn 

dat u recht heeft op aftrek van buitengewone uitgaven.” 

 

Hierbij moet wel gezegd worden dat de zin, naast dat hij in is gekort, deels veranderd is in een vraag. Hierdoor 

verandert het perspectief ook. Dit was echter nodig om de zin in te kunnen korten en op te kunnen splitsen in 

twee zinnen. 

 

Oorspronkelijke versie: 

“Kunt u aannemelijk maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten heeft dan mensen die 

niet ziek of invalide zijn, maar die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn?” 

Herschreven versie: 

“Kunt u aantonen dat uw kosten het gevolg zijn van uw ziekte of invaliditeit?” 

Met behulp van het experiment wordt onderzocht of de twee variabelen – aanspreekvorm en lengte van de 

zinnen – daadwerkelijk invloed hebben op de begrijpelijkheid en waardering van de brochure. Maken ze de 

brochure meer lezergericht?  



  

 

 
78 

Deelvragen 

Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen, moeten dus eerst de volgende twee deelvragen worden 

beantwoord: 

4a. Heeft het wijzigen van de aanspreekvorm invloed op de waardering van de benadering in de 

brochure (en daarmee ook op de lezergerichtheid van de brochure)? 

 

4b. Heeft het inkorten van de zinnen invloed op de begrijpelijkheid (en daarmee dus op de 

lezergerichtheid) van de brochure? 

 

Manipulatie van de teksten 

Voor het experiment is niet de gehele brochure herschreven. Dat zou te veel tijd van de respondenten eisen. 

Daarom is ervoor gekozen om een klein, representatief deel van de tekst te nemen. De uiteindelijke tekst van 

het experiment bestaat uit hoofdstuk 1 “Waarom deze brochure” en paragraaf 3.2.7 “Vervoer zieke of 

invalide”. Uit het vooronderzoek bleek dat deze tekstdelen moeilijk te begrijpen zijn. Bovendien kwam op deze 

tekstdelen veel commentaar qua aanspreekvorm. De tekstdelen zijn goed te lezen zonder verdere informatie 

en geven een goed, representatief  beeld van de inhoud van de hele brochure. Daarnaast is hoofdstuk 1 een 

erg belangrijk hoofdstuk. Het is de inleiding van de brochure, en bevat voor elke lezer belangrijke informatie.  

De tekst is terug te vinden in bijlage 12, onder versie A.  

 

Om eventuele verschillen in waardering van de teksten aan de aangebrachte wijzigingen toe te kunnen wijzen, 

zijn er drie tekstversies gebruikt: 

Versie A:  de originele brochuretekst 

Versie B:  de tekst herschreven op het gebied van de aanspreekvorm 

Versie C:  de tekst herschreven op het gebied van begrijpelijkheid 

 

In versie B zijn zeven wijzingen in de tekst aangebracht op het gebied van de aanspreekvorm. In versie C zijn in 

totaal eenentwintig zinnen ingekort. In de bijlagen (zie bijlage 12) zijn de wijzigingen voor de duidelijkheid 

onderstreept. De respondenten kregen deze markeringen uiteraard niet te zien.  

 

In versie B is (nagenoeg) niets veranderd aan de lengte van de zinnen, en in versie C is niets veranderd aan de 

aanspreekvorm. Elke tekst is bovendien door een andere groep respondenten gelezen: een tussen-

proefpersoon-ontwerp. Dit was om te voorkomen dat de respondenten beïnvloed zouden worden door het 

experiment. Als dezelfde persoon meerdere teksten leest, vallen de verschillen tussen de versies op en gaat 

deze persoon hier wellicht gericht naar zoeken. Dat beïnvloedt mogelijk de resultaten.  Nu wisten de 

respondenten niet dat er meerdere versies van de tekst waren, waardoor de exacte bedoeling van het 

experiment voor hen niet duidelijk was. Zo kon de opzet van het experiment geen invloed hebben op de 

resultaten. Door ook een groep respondenten de originele brochuretekst te laten lezen, is achteraf goed te 

bepalen welke wijzigingen welke verschillen in waardering teweeg brengen.  

 

5.1.2 Kwantitatieve dataverzameling 

 

Constructen 

Om te onderzoeken of de wijzigingen in de tekst invloed hebben op de lezergerichtheid ervan, is de waardering 

van de teksten gemeten aan de hand van zes verschillende constructen. Deze constructen zijn: 

 

- Deskundigheid  

- Functionaliteit  
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- Begrijpelijkheid  

- Aantrekkelijkheid  

- Betrokkenheid  

- Persoonlijkheid 

 

De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de lezergerichtheid van een tekst zijn, zoals al eerder gezegd, 

de begrijpelijkheid en de manier waarop de lezer wordt benaderd en aangesproken. 

Er komt alleen wel meer bij kijken. Een begrijpelijke tekst moet ook functioneel zijn: zijn functie uitdragen. En 

een tekst die echt lezergericht is, toont enigszins betrokkenheid bij de situatie van de lezer en is bovendien 

aantrekkelijk om te lezen. De lezer moet zich ook enigszins persoonlijk benaderd voelen. De tekst moet dus een 

persoonlijk karakter hebben (persoonlijkheid). En boven alles: een tekst van de belastingdienst behoort 

deskundig te zijn. Een tekst waarbij de lezer twijfelt aan de deskundigheid van de schrijver, is niet lezergericht. 

Vandaar dat al deze constructen werden gemeten, om uiteindelijk tot een totaaloordeel over de 

lezergerichtheid te kunnen komen.  

 

Om de waardering van de respondenten voor de afzonderlijke constructen te meten, is er een enquête 

afgenomen waarin per construct drie, vier of vijf stelling zijn opgenomen. Het minimum aantal stellingen voor 

een betrouwbaar construct is drie, en in verband met de doelgroep moest de vragenlijst zo kort mogelijk 

worden gehouden. Sommige constructen zijn echter wat omslachtiger dan andere, vandaar dat bijvoorbeeld bij 

‘betrokkenheid’ vijf stellingen zijn geformuleerd.  

Een voorbeeld van een stelling is: “de tekst is duidelijk”. De respondenten konden aangeven in hoeverre ze het 

eens dan wel oneens waren met de stellingen. Ze konden daarbij kiezen uit zeven antwoordmogelijkheden, op 

een 7-puntslikertschaal lopende van ”helemaal mee eens” tot “helemaal mee oneens”. Hier is voor gekozen 

omdat respondenten vaak niet de uiterste antwoorden invullen. Zo blijven er toch nog vijf 

antwoordmogelijkheden over. Aan de antwoordmogelijkheden zijn expres geen waarden in getallen toegekend 

(1 t/m 7), om verwarring met rapportcijfers te voorkomen. 

De stellingen van de verschillende constructen zijn door elkaar gehaald, zodat de respondenten steeds weer op 

een ander moment en op een net iets andere manier over hetzelfde na moesten denken. Op die manier werd 

hun oordeel als het ware getest. Om te voorkomen dat respondenten op de automatische piloot zouden gaan 

invullen, zijn sommige vragen op een positieve, en andere op een negatieve manier gesteld. Bijvoorbeeld:  

“De schrijver van de brochure heeft geen verstand van zaken”.  

 

Deskundigheid  

De deskundigheid van de teksten is gemeten aan de hand van de volgende stellingen: 

- De schrijver van de brochure heeft geen verstand van zaken 

- De schrijver van de brochure weet waar hij over praat 

- De schrijver van de brochure lijkt me deskundig 

 

Functionaliteit  

De functionaliteit van de teksten is gemeten aan de hand van de volgende stellingen: 

- Ik begrijp nu wanneer ik mijn vervoerskosten af mag trekken 

- Ik begrijp nu wanneer ik in aanmerking kom voor de tegemoetkomingsregeling 

- Ik weet nu wanneer ik in aanmerking kom voor deze aftrekpost 

 

Begrijpelijkheid  

De begrijpelijkheid van de teksten is gemeten aan de hand van de volgende stellingen: 

- De tekst is duidelijk 
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- De Belastingdienst doet moeite om mij duidelijk te informeren 

- De tekst is moeilijk te begrijpen 

- De tekst roept bij mij geen vragen op 

 

Aantrekkelijkheid  

De aantrekkelijkheid van de teksten is gemeten aan de hand van de volgende stellingen: 

- De tekst heeft een vriendelijke toon 

- De tekst is kortaf 

- De tekst leest lekker weg 

- De tekst nodigt uit om verder te lezen 

 

Betrokkenheid  

De betrokkenheid van de teksten is gemeten aan de hand van de volgende stellingen: 

- De Belastingdienst neemt de lezer met deze tekst niet serieus 

- De Belastingdienst snapt aan welke informatie ik behoefte heb 

- De Belastingdienst doet moeite om mij duidelijk te informeren 

- De Belastingdienst kan zich in deze tekst voorstellen hoe ik me voel 

- De Belastingdienst toont in deze tekst  betrokkenheid 

 

Persoonlijkheid 

De persoonlijkheid van de teksten is gemeten aan de hand van de volgende stellingen: 

- De Belastingdienst spreekt mij persoonlijk aan 

- De toon van de tekst is vriendelijk 

- De toon van de tekst is afstandelijk 

- De tekst is klantgericht 

 

Formulering van de zinnen 

In tekstversie C zijn de zinnen ingekort. Om er achter te komen of dit daadwerkelijk invloed heeft op de 

waardering van de tekst, is naast de constructen ook de waardering voor de formulering van de zinnen 

gemeten. Een goede zin is beknopt, soepel, makkelijk te begrijpen en niet te ouderwets (Arts e.a., 2007). Om 

de verschillen tussen de tekstversies te meten op het gebied van waardering voor de formulering van de 

zinnen, is de volgende stelling geformuleerd: 

 
Ik vind de formulering van de zinnen:  modern        � � � � � � �     ouderwets 

moeilijk        � � � � � � �     gemakkelijk 
stroef            � � � � � � �     soepel 
beknopt        � � � � � � �    omslachtig 

 

Op wederom een 7-puntslikertschaal konden de respondenten aangeven wat voor hen geldt. Om te 

voorkomen dat respondenten op de automatische piloot gaan antwoorden, zijn de antwoorden twee maal van 

positief naar negatief gesteld, en twee maal van negatief naar positief.  

 

Rapportcijfer 

Om te onderzoeken of de tekstversies daadwerkelijk een verschillend eindoordeel krijgen, zijn de 

respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de gehele tekst. Krijgt de tekst een hoger rapportcijfer, 

dan wordt hij over het algemeen beter gewaardeerd en zal de lezergerichtheid van de tekst wellicht beter zijn.  
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Toetsingssituaties 

Met behulp van de constructen ‘begrijpelijkheid’ en ‘functionaliteit’ wordt gemeten of de herschreven teksten 

beter wordt begrepen en beter functioneren. Om te toetsen of mensen die aangeven dat ze tekst begrijpen, 

het ook werkelijk begrijpen, zijn aan het begin van de enquête twee situaties geschetst. Bij deze situaties 

moesten de respondenten aangeven of de bewering in de situatie juist of onjuist is. Daarnaast moesten ze 

aangeven of ze de vraag al dan niet makkelijk te beantwoorden vonden.  

De situaties: 

 

1. Omdat ik een erg laag inkomen heb, heb ik in 2005 geen belastingaangifte gedaan. Voor 2006 heb ik 

wel aangifte gedaan. Omdat mijn inkomen nog steeds erg laag is, hoef ik geen belasting te betalen. Ik 

heb dus geen voordeel van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Ik heb nu dus recht op een 

tegemoetkoming voor 2006.  

2. Vroeger reed ik elke dag met mij auto naar mijn werk. Tegenwoordig werk ik niet meer. Ik rijd nu elke 

week 2 keer op en neer naar het ziekenhuis voor een behandeling. Omdat mijn vervoerskosten minder 

zijn dan voor die tijd, kan ik deze niet opgeven als buitengewone uitgaven.  

 

De bewering in situatie 1 is onjuist. De bewering in situatie 2 is juist. Die informatie is te halen uit de tekst. 

Respondenten die de vragen goed hebben, begrijpen de tekst waarschijnlijk beter.  

 

5.1.3 Kwalitatieve dataverzameling 

 

Naast de stellingen zijn er ook open vragen gesteld. Middels deze open vragen is geprobeerd te achterhalen 

door welke tekstelementen een respondent zich bijvoorbeeld niet serieus genomen voelt. Die informatie is 

nodig om uiteindelijk te kunnen zeggen waar het aan ligt dat de tekst bijvoorbeeld geen betrokkenheid toont.  

Alleen voor de constructen ‘begrijpelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘persoonlijkheid’ zijn open vragen 

geformuleerd. Dit zijn immers de belangrijkste constructen, omdat ze volgens het vooronderzoek het meest 

toonaangevend zijn voor lezergerichtheid. Bovendien zouden teveel open vragen de enquête misschien te lang 

maken. 

Het gaat om de volgende open vragen: 

 

Begrijpelijkheid: 

Geef aan welke woorden of zinnen u eventueel niet begrijpt  

 

Betrokkenheid: 

Geef aan waardoor u zich wel of niet serieus genomen of begrepen voelt. Om welke woorden, zinnen of alinea’s 

gaat het? 

 

Persoonlijkheid: 

Geef aan waardoor u zich wel of niet persoonlijk benaderd voelt. Om welke woorden, zinnen of alinea’s gaat 

het? 

 

5.1.4 Online enquête  

 

De enquête is via de e-mail naar de respondenten verstuurd, en moest online in worden gevuld. Hier is voor 

gekozen om het voor de respondenten zo gemakkelijk mogelijk te houden. Ze konden de enquête op elk 

gewenst tijdstip invullen, en hoefden hun antwoorden niet op te slaan en zelf terug te sturen. Dat gebeurde 

automatisch na het invullen van de laatste vraag. De respondenten hadden zelfs de mogelijk om de enquête 
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halverwege op te slaan en op een later tijdstip te hervatten. Dit is gedaan om rekening te houden met de 

mensen met bijvoorbeeld ME, die snel moe zijn en misschien niet de hele enquête in één keer af konden 

ronden. De enquête is terug te vinden in bijlage 11. 

 

5.1.5 Steekproef 

 

De enquête is afgenomen bij 66 respondenten. Zij vallen allemaal onder de doelgroep van de brochure en van 

dit onderzoek:  ze zijn belastingplichtig en hebben te maken met kosten door een chronische ziekte of 

handicap. De respondenten zijn benaderd via stichtingen en organisaties speciaal voor mensen met een 

chronische ziekte of handicap. Een groot aantal organisaties en stichtingen die aangesloten zijn bij de CG-Raad 

hebben via de post een brief ontvangen. In deze brief werd gevraagd om hulp bij het zoeken naar 

respondenten. De brief werd begeleid door een brief van de CG-Raad, die daarin haar medewerking bevestigde 

(zie bijlage 9). Veel van de aangeschreven stichtingen en organisaties reageerden hier positief op. Op vele 

forums en websites, in verschillende nieuwsbrieven en maandblaadjes en zelfs op teletekst, is door de 

stichtingen en organisaties de oproep voor deelnemers aan het onderzoek geplaatst (zie bijlage 10). Binnen 

enkele weken hadden zich 76 mensen aangemeld voor het onderzoek. Al deze mensen ontvingen vervolgens 

informatie over het onderzoek, één versie van de tekst en de enquête met uitleg. Uiteindelijk hebben 66 

mensen de enquête volledig ingevuld. Dat waren er 22 van versie A, 22 van versie B en 22 van versie C.  

 

De enquête bevatte een aantal achtergrondvragen. Deze vragen gingen over algemene dingen als sekse, 

opleiding en leeftijd, maar ook over ervaringen met de belastingdienst en het brochureonderwerp. In het 

hoofdstuk resultaten wordt aan de hand van deze gegevens een uitgebreide demografie van de steekproef 

geschetst.  

 

Leuk om te vermelden is dat één respondent na het ontvangen van de enquête en de tekst toch niet mee wilde 

werken, en wel om de volgende reden: 

 “Ik zou het op prijs stellen als een onderzoek gebaseerd is op een grondige literatuurstudie voordat ik ermee 

wordt lastiggevallen. Tekst A is echt beneden alle peil. Ik verwacht dat u dit bespreekt met uw begeleider.” 

Tekst A is de originele brochuretekst. De reactie van deze heer geeft dus al aan hoe slecht de brochuretekst is.  
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5.2 Verwachtingen 

 

Onderzoeksvraag 4 luidt:  

Wat moet er gebeuren om de brochure te verbeteren? 

 

Daarbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

4a. Heeft het wijzigen van de aanspreekvorm invloed op de waardering van de benadering in de 

brochure (en daarmee ook op de lezergerichtheid van de brochure)? 

4b. Heeft het inkorten van de zinnen invloed op de begrijpelijkheid (en daarmee dus op de 

lezergerichtheid) van de brochure? 

 

De invloeden van beide variabelen worden gemeten aan de hand van zes constructen, vragen over de 

formulering van de zinnen, een rapportcijfer en twee toetsingssituaties.  

 

Op basis van de hiervoor behandelde literatuur en het vooronderzoek zijn hierover enkele voorzichtige 

verwachtingen opgesteld: 

 

5.2.1 Constructen 

 

Verwacht wordt dat het wijzigen van de aanspreekvorm positieve invloed zal hebben op de aantrekkelijkheid, 

de betrokkenheid en de persoonlijkheid van de brochuretekst.  

 

Verwacht wordt dat het inkorten van de zinnen positieve invloed zal hebben op de functionaliteit, de 

begrijpelijkheid, de aantrekkelijkheid en de betrokkenheid van de brochuretekst.  

 

5.2.2 Formulering van de zinnen 

 

Verwacht wordt dat het wijzigen van de aanspreekvorm geen invloed zal hebben op de waardering van de 

formulering van de zinnen. 

 

Verwacht wordt dat het inkorten van de zinnen positieve invloed zal hebben op de waardering van de 

formulering van de zinnen.  

 

5.2.3 Rapportcijfer 

 

Verwacht wordt dat zowel het wijzigen van de aanspreekvorm als het inkorten van de zinnen positieve invloed 

zal hebben op het rapportcijfer voor de brochuretekst. 

 

5.2.4 Toetsingssituaties 

 

Verwacht wordt dat het wijzigen van de aanspreekvorm geen invloed heeft op het correct beantwoorden van 

de vragen bij de toetsingssituaties (en indirect op de begrijpelijkheid en functionaliteit van de brochuretekst). 

 

Verwacht wordt dat het inkorten van de zinnen positieve invloed zal hebben op het correct beantwoorden van 

de vragen bij de toetsingssituaties (en indirect op de begrijpelijkheid en functionaliteit van de brochuretekst). 
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5.2.5 Deelvragen en onderzoeksvraag 

 

Hiermee worden de verwachte antwoorden op de deelvragen als volgt: 

 

4a Het wijzigen van de aanspreekvorm zal positieve invloed hebben op de waardering van de 

 aanspreekvorm en daarmee op de lezergerichtheid van de brochure. 

 

4b Het inkorten van de zinnen zal positieve invloed hebben op de begrijpelijkheid en daarmee op de

 lezergerichtheid van de brochure.  

 

Dit leidt tot de volgende verwachting bij onderzoeksvraag 4: 

 

De brochure zou verbeterd kunnen worden door het wijzigen van de aanspreekvorm en het inkorten van de 

zinnen.  
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5.3 Betrouwbaarheid en methoden van data-analyse 

 

5.3.1 Betrouwbaarheid van de constructen 

 

Voordat er geldige uitspraken over de constructen kunnen worden gedaan, moet eerst de betrouwbaarheid 

van de constructen worden berekend. Hiervoor is per construct een reliability analysis uitgevoerd. Aan de hand 

van de waarde van Cronbach’s alfa is bepaald of het construct betrouwbaar is en of er stellingen weg moeten 

worden gelaten om de betrouwbaarheid te verhogen. Het minimum aantal stellingen per construct is drie, dus 

per construct kan er maximaal één stelling worden weggelaten. De waarde van Cronbach’s alfa kan variëren 

van 0 tot 1. Hoe dichter bij 1, hoe betrouwbaarder het construct. Vanaf 0,60 is een construct voldoende 

betrouwbaar. Dat wil zeggen dat de betrouwbaarheidsschatting 60% is. Beter is echter een betrouwbaarheid 

van 0,80 of hoger. In werkelijkheid is de betrouwbaarheid dan nog hoger, omdat Cronbach’s alfa een 

onderschatting geeft van de werkelijke betrouwbaarheid (McClave & Sincich, 2000). De tabellen van 

Cronbach’s alpha zijn opgenomen in bijlage 13. 

 

Deskundigheid 

De oorspronkelijke betrouwbaarheid van het construct deskundigheid is al goed, met een α van 0,762. Door 

het weglaten van de stelling ‘De schrijver heeft geen verstand van zaken’, wordt de betrouwbaarheid verhoogd 

naar 0,790. Op basis van de overgebleven drie stellingen worden uitspraken over de deskundigheid gedaan.  

 

Functionaliteit 

De oorspronkelijke betrouwbaarheid van het construct functionaliteit is goed: α = 0,812. Dit kan niet verhoogd 

door het verwijderen van een stelling. Op basis van alle drie de stellingen worden uitspraken over de 

functionaliteit gedaan. 

 

Begrijpelijkheid 

De oorspronkelijke betrouwbaarheid van het construct begrijpelijkheid is al redelijk goed: α = 0,707. Dit kan 

worden verhoogd naar 0,739 als de volgende stelling wordt verwijderd: ‘De Belastingdienst doet moeite om mij 

duidelijk te informeren’. Op basis van de overgebleven drie stellingen worden uitspraken over de 

begrijpelijkheid gedaan.  

 

Aantrekkelijkheid 

De oorspronkelijke betrouwbaarheid van het construct aantrekkelijkheid is net voldoende: α = 0,616. Dit kan 

echter worden verhoogd naar 0,748 als de volgende stelling wordt verwijderd: ‘De toon van de tekst is kortaf’. 

De betrouwbaarheid is dan redelijk goed. Op basis van de overgebleven drie stellingen worden uitspraken over 

de aantrekkelijkheid gedaan.  

 

Betrokkenheid 

De oorspronkelijke betrouwbaarheid van het construct betrokkenheid is matig: α = 0,598. Dit kan worden 

verhoogd naar 0,606 als de volgende stelling wordt verwijderd: ‘De Belastingdienst toont geen betrokkenheid’. 

De betrouwbaarheid is dan net voldoende. Op basis van de overgebleven vier stellingen worden uitspraken 

over de betrokkenheid gedaan.  

 

Persoonlijkheid 

De oorspronkelijke betrouwbaarheid van het construct persoonlijkheid is redelijk: α = 0,695. Dit kan worden 

verhoogd naar 0,722 als de volgende stelling wordt verwijderd: ‘De Belastingdienst spreekt de lezer persoonlijk 

aan’. Op basis van de overgebleven drie stellingen worden uitspraken over de persoonlijkheid gedaan.  



  

 

 
86 

5.3.2 Methoden van data-analyse 

 

Om te kijken of er daadwerkelijk verschillen in waardering van deskundigheid, functionaliteit, begrijpelijkheid, 

aantrekkelijkheid, betrokkenheid en persoonlijkheid zijn gevonden tussen de drie tekstversies, zijn per 

construct de gemiddelden van de drie versies vergeleken. Hiervoor zijn eerst de stellingen die in een negatieve 

vorm gesteld waren, omgecodeerd. Daardoor kregen alle antwoorden dezelfde betekenis: 1 is heel positief, 7 is 

heel negatief.  

 

Vervolgens zijn de gemiddelden van de drie versies, de groepsgemiddelden, per construct met elkaar 

vergeleken. Omdat de onafhankelijke variabele (tekstversie) drie verschillende waarden had (A, B en C), is er 

een variantie-analyse (one-way ANOVA) uitgevoerd. Bij een variantie-analyse wordt er getoetst of de 

gemiddelden in verschillende groepen (hier onderscheiden aan de hand van de variabele tekstversie) aan 

elkaar gelijk zijn (De Vocht, 2002, p. 182).  

 

Toetsing gebeurt door middel van een F-toets. De F-waarde is de tussenvariantie (de variantie tussen de 

groepen) gedeeld door de binnenvariantie (de spreiding binnen de groepen). Wanneer de F-waarde (duidelijk) 

groter is dan 1, dan is er overwegend sprake van tussenvariantie en wordt het merendeel van de spreiding 

veroorzaakt door de verschillen tussen de groepen. De groepsgemiddelden zijn in dat geval dus niet gelijk (De 

Vocht, 2002, p. 182).  

 

Verschillen de groepsgemiddelden, en is dat verschil significant, dan is er echter nog niet meer bekend dan het 

volgende: de gemiddelden in de verschillende groepen zijn niet gelijk. Het is echter ook belangrijk om te weten 

welke groepen er dan van elkaar verschillen. Daarom is bij elk gevonden verschil een Post Hoc Scheffé test 

uitgevoerd. Deze toets is vergelijkbaar met een t-toets, alleen worden hier de gevonden significanties 

gecorrigeerd voor het aantal vergelijkingen dat tegelijk wordt uitgevoerd (in dit geval drie) (De Vocht, 2002, p. 

184).  

 

Omdat er vooraf slechts voorzichtige verwachtingen op zijn gesteld, is er tweezijdig getoetst, bij een 

toetsingswaarde van α = 0,05. Is de gevonden p-waarde, ook wel de overschrijdingskans, kleiner dan 0,05, dan 

wil dat zeggen dat het verschil significant is. Dat betekent dat de kans dat de gevonden waarden toevallig zijn 

gevonden, 5% of kleiner is. Het verschil mag dan toe worden gewezen aan de wijzigingen in de tekst. Is het 

verschil niet significant, dan mogen er aan de resultaten geen conclusies worden verbonden. De kans is dan te 

groot dat het verschil tussen de versies toevallig is (McClave & Sincich, 2000). 

 

Voor de waardering voor de formulering van de zinnen, de rapportcijfers en de scores bij de toetsingssituaties 

voor de hele tekst is op dezelfde wijze tewerk gegaan.  

 

Bij het bespreken van de kwalitatieve gegevens wordt er per construct en per versie een samenvatting gegeven 

van alle antwoorden op de open vragen. Tevens worden opvallende citaten weergegeven.  
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5.4 Resultaten experiment 

 

In dit hoofdstuk worden resultaten van het experiment uitvoerig besproken. De drie versies van de 

brochuretekst zijn, zoals in de methode al aan bod is gekomen, getoetst op de volgende 6 constructen: 

deskundigheid, functionaliteit, begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid, betrokkenheid en persoonlijkheid. Deze 

constructen zijn getoetst aan de hand van drie of vier stellingen per construct, en soms een open vraag. In dit 

hoofdstuk worden de bevindingen per construct besproken. Eerst komen de kwantitatieve gegevens aan bod, 

daarna de kwalitatieve gegevens uit de open vragen. Na de constructen volgen de waardering van de 

formulering van de zinnen, de rapportcijfers voor de gehele tekst en de geschetste situaties om het 

daadwerkelijke begrip te toetsten. Tot slot wordt er nog gekeken naar de mogelijke invloed van 

achtergrondvariabelen. Maar allereerst wordt er een demografie van de respondenten geschetst, naar de 

gegevens die verkregen zijn. 

 

5.4.1 Demografie van de respondenten 

 

De groep respondenten die deel heeft genomen aan het experiment bestaat uit 66 personen. Deze waren gelijk 

verdeeld over de versies: alle drie de versies zijn door 22 verschillende personen gelezen. In onderstaande 

figuren wordt de verdeling van de respondenten naar leeftijd, geslacht en hoogst genoten opleiding 

uiteengezet. Ook is te zien welke chronische ziektes en handicaps de respondenten met zich meedragen. Tot 

slot is hen nog gevraagd naar hun ervaringen met de Belastingdienst. Ook dat wordt hier besproken. 

 

Leeftijd in jaren Aantal Percentage 

20-30 9 13,6 

31-40 10 15,2 

41-50 18 27,3 

51-60 20 30,3 

61-70 6 9,1 

71-80 3 4,5 
Figuur 5: verdeling van de respondenten naar leeftijdscategorie 

 
Geslacht Aantal Percentage 

Man 31 47 

Vrouw 35 53 
Figuur 6: verdeling van de respondenten naar geslacht 

 
Opleiding Aantal Percentage 

Lager onderwijs 1 1,5 

VMBO 4 6,1 

HAVO 4 6,1 

MBO 5 7,6 

VWO 21 31,8 

HBO 22 33,3 

WO 9 13,6 
Figuur 7: verdeling van de respondenten naar opleidingsniveau 
 

 

Bij de verdeling naar leeftijd is te zien dat de gemiddelde leeftijd in jaren  47,5 jaar is. De meeste respondenten 

bevinden zich in de leeftijdscategorieën 41 t/m 50 en 51 t/m 60 (56,6%). De jongste respondent is 24 en de 

oudste is 78. Dat de leeftijden erg verspreid zijn, is positief voor het onderzoek. De doelgroep van de brochure 

bestaat immers ook  uit belastingbetalers van alle leeftijden.  
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Bij de verdeling naar geslacht is te zien dat 47% van de respondenten man is en 53% van de respondenten 

vrouw. De verdeling gaat dus erg gelijk op. Ook dat is positief voor het onderzoek, aangezien de doelgroep van 

de brochure uit mannen én vrouwen bestaat, en deze in de doelgroep ongeveer gelijk verdeeld zijn.  

 

De verdeling naar opleidingsniveau laat zien 46,9% van de respondenten hoger opgeleid is (HBO/WO). 31,8% 

Heeft bovendien het VWO als hoogst genoten opleiding. Dat wil zeggen dat het grootste deel van de 

respondenten redelijk hoog is opgeleid. Slechts één persoon heeft enkel het lager onderwijs afgerond.  

Dat de respondenten over het algemeen hoger opgeleid zijn, kan te maken hebben met het feit dat de enquête 

enkel via het Internet is verspreid. Mensen met een hogere opleiding maken immers meer gebruik van het 

Internet dan mensen met een lagere opleiding. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (zie figuur 8). Leeftijd en 

opleidingsniveau hangen volgens het CBS sterk samen met het gebruik van Internet. In 2003 had 95 procent 

van de 65-plussers met uitsluitend basisonderwijs nog nooit internet gebruikt, terwijl dit aandeel onder 65-

plussers met een HBO- of universitaire opleiding slechts 53 procent is. Ook in andere leeftijdsgroepen hangt 

opleidingsniveau sterk samen met het al dan niet gebruiken van internet. 

Bovendien doen mensen met een hogere opleiding vaker zelf hun belastingaangifte, waardoor ze over het 

algemeen beter bekend zijn met de aftrekpost en zich misschien sneller aangesproken voelen om deel te 

nemen aan een onderzoek daarover.  

 

 Beschikt over 

Internet- 

aansluiting 

Gebruik het Internet 

dagelijks minsten 1 keer per week, 

maar niet dagelijks 

minsten 1 keer per maand, 

maar niet wekelijks 

helemaal 

niet 

Geslacht % 

man 69 34 41 8 17 

vrouw 61 20 36 14 30 

Leeftijd  

12–17 jaar 81 35 40 10 15 

18–24 jaar 71 37 41 11 11 

25–34 jaar 75 26 46 13 15 

35–44 jaar 79 28 40 11 21 

45–54 jaar 75 25 33 10 31 

55–64 jaar 58 19 32 9 40 

65 jaar of ouder 20 18 27 8 47 

Hoogst voltooide 

opleiding 

 

Basisonderwijs 44 26 30 10 34 

Vbo 51 17 28 11 43 

Mavo 67 28 26 12 25 

Havo, mbo, vwo 74 26 41 11 21 

Hbo, universiteit 82 34 45 10 11 
Figuur 8: internetgebruik (Statistisch jaarboek 2004, CBS) 

 

De respondenten hebben allemaal iets gemeen: ze dragen een chronische ziekte of handicap met zich mee. 

Een klein groepje respondenten heeft niet zelf een chronische ziekte of handicap, maar heeft wel te maken 

met de meekomende kosten door een partner of kind met een chronische ziekte of handicap. In figuur  9 

worden de chronische ziektes en handicaps vermeld die de respondenten met zich meedragen. Sommige 

respondenten dragen meerdere ziektes met zich mee en/of zijn meervoudig gehandicapt. 

De meest voorkomende ziektes en handicaps in de respondentengroep zijn visuele beperkingen, 

slechthorendheid/doofheid, Fibromyalgie, Cystic Fibrosis en chronische nierinsufficiëntie. 

In totaal hebben de 66 respondenten te maken met 57 verschillende chronische ziektes en handicaps. De 

steekproef is dus erg divers, en dat is erg positief voor het onderzoek. De brochure is bedoeld voor alle mensen 

met een chronische ziekte of handicap die daardoor extra kosten maken die mogelijk aftrekbaar zijn. Voor een 

zo representatief mogelijke steekproef moeten er dus ook respondenten in zitten met zo veel mogelijk 

verschillende ziektes en handicaps. Dat is zeker geslaagd.  
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Allergie Fibromyalgie                                                                                     Scoliose wervels 

Apneu syndroom Functiebeperkingen (parezen)  Slechthorendheid/doofheid                                           

Arthrose Hartfalen Stoornis in het bewegingsapparaat 

Asthma Hernia diafragma Suiker patiënt  

Borstkanker HMSN  T.O.S 

Bowell syndrom (hartpatient)  Hypermobiliteitsyndroom T.T.S 

C.T.S Hypofyseafwijking Tinnitus 

Chronisch pijnpatient Leverproblemen Torticollis Spasmodica 

Chronisch vermoeidheids syndroom Linkerarm volledig verlamd Visuele beperking (blindheid)                                                         

Chronische nierinsufficiëntie    ME Ouders waarvan kinderen/partners de volgende  

COPD Meniere chronische ziektes of handicaps hebben: 

CRPS Migraine Cystic Fibrosis                                                                           

Cystic Fibrosis                                                                          MS Chronische hoofdpijnen/migraine 

Darmpatient Osteogenesis Imperfecta Darmziekte 

Diabetes melitis  PDS Epilepsie 

Divertikeltoloze Polyneuropatie Fibromyalgie 

Dwarslaesie                                                                                              Postpoliosyndroom ME/CVS 

Dystonie Reflexdystrofie Nierziekte 

Endometriose Reuma Spasticiteit en geestelijke beperking 

Epilepsie Sarcoidose aan nieren en darmen  

Figuur 9: voorkomende chronische ziektes en handicaps in de respondentengroep 

 

Naast demografische kenmerken, is ook in kaart gebracht in hoeverre de respondenten al ervaring hadden met 

het doen van belastingaangifte en het gebruik van de brochure. In onderstaande tabel is dit uiteengezet. 

   
Stelling Ja % Nee % N 

Ik heb ervaring met het doen van aangifte 57 86,4 9 13,6 66 

Ik besteed mijn aangifte uit 18 27,3 48 72,7 66 

Ik ben op de hoogte van de aftrekpost 59 89,4 7 10,6 66 

Ik maak gebruik van de aftrekpost 56 94,9 3 5,1 59 

Ik ken de brochure 40 60,6 26 39,4 66 

De brochure heeft mij geholpen bij mijn aangifte 28 66,7 14 33,3 42 

Ik weet hoe ik aan de brochure kan komen 49 74,2 17 25,8 66 

Figuur 10: verdeling van de respondenten naar ervaring met de brochure en het doen van aangifte 

 

De meeste respondenten hebben ervaring met het doen van Belastingaangifte: 86,4%. Slechts een klein deel 

besteedt de aangifte uit: 27,3%. De grote meerderheid is op de hoogte van de aftrekpost: 89,4%. Van deze 

mensen maakt 94,9% ook daadwerkelijk gebruik van de aftrekpost. Slechts drie mensen zijn wel op de hoogte 

van het bestaan van de aftrekpost, maar maken er geen gebruik van.  

Een kleine meerderheid weet van het bestaan van de brochure ‘Als u ziektekosten of andere buitengewone 

uitgaven heeft’: 60,6%. Daarvan geeft 66,8% aan dat de brochure hen ook heeft geholpen bij het invullen van 

de belastingaangifte. 74,2% Van de respondenten zegt te weten hoe de brochure te verkrijgen is.  
 

Voor het onderzoek is dit een gunstige verdeling. De Belastingdienst richt zich immers op de mensen die 

daadwerkelijk de aangifte doen. Dat ruim een kwart van de mensen de aangifte uitbesteedt, is ook gunstig, 

want deze mensen kunnen met een betere brochure juist geholpen worden waardoor ze het zelf kunnen gaan 

doen. Ook is het gunstig dat er mensen bij zitten die nog niet op de hoogte zijn van de aftrekpost en de 

brochure. Via dit onderzoek worden ze er attent op gemaakt, en bovendien zijn dit juist de mensen die bereikt 

zouden moeten worden, omdat ze er nog te weinig vanaf weten. Van de mensen die de brochure kennen, geeft 

tweederde aan hulp te hebben ondervonden van de brochure. Dat ondersteunt de aanleiding voor dit 

onderzoek: de brochure moet verbeterd worden. Tot slot weet een kwart van de mensen niet waar en hoe de 

brochure te verkrijgen is. Ook dat is één van de gebreken van de brochure: zolang mensen niet weten waar hij 

te verkrijgen is, of er te veel moeite voor moeten doen, zullen ze hem niet lezen en kan hij ook zijn functie niet 

uitdragen.  

Later zal worden gekeken of deze kenmerken de resultaten van het onderzoek mogelijk beïnvloeden.  



  

 

 
90 

5.4.2 Constructen 

 

Kwantitatief 

In deze paragraaf worden de kwantitatieve resultaten van de gemeten constructen besproken. In 

onderstaande figuur zijn voor alle constructen de gemiddelden en de standaarddeviaties weergegeven. Alle 

stellingen zijn zo gecodeerd dat 1 positief is en 7 negatief. Een lager gemiddelde betekent dus een positievere 

beoordeling. 

 

Construct Versie A (n=22) Versie B (n=22) Versie C (n=22) 

Deskundigheid 2.77 (1,2) 2.62 (1,2) 2.71 (1,3) 

Functionaliteit 3.68 (1,5) 2.95 (1,4) 2.94 (1,8) 

Begrijpelijkheid 4.17 (1,4) 3.83 (1,3) 3.03 (1,6) 

Aantrekkelijkheid 4.12 (1,3) 3.59 (1,2) 3.58 (1,6) 

Betrokkenheid 4.10 (1,9) 3.85 (0,9) 3.89 (1,5) 

Persoonlijkheid 3.74 (1,2) 3.50 (1,1) 3.76 (1,3) 
Figuur 11: overzicht gemiddelden constructen (tussen haakjes standaarddeviaties) 

 

In bijlage 14 zijn alle ANOVA tabellen en Post Hoc tabellen weergegeven. 

 

Deskundigheid 

Een one-way ANOVA geeft geen significant verschil aan tussen alle drie de versies op het gebied van 

deskundigheid (F=0,085, df=2, p=0,92). De kans dat de verschillen in de tabel van figuur 11 toevallig zijn 

gevonden, is te groot. Ze zijn daardoor niet toe te wijzen aan de wijzigingen in de tekst. De deskundigheid van 

de tekst wordt dus niet verhoogd door het inkorten van de zinnen of het wijzigen van de aanspreekvorm. In het 

geval van de originele tekst wordt de deskundigheid echter al positief gewaardeerd. 

 

Functionaliteit 

Een one-way ANOVA geeft ook geen significant verschil aan tussen alle drie de versies op het gebied van 

functionaliteit (F=1,641, df=2, p=0,20). De kans dat de verschillen in de tabel van figuur 11 toevallig zijn 

gevonden, is te groot. Ze zijn daardoor niet toe te wijzen aan de wijzigingen in de tekst. De functionaliteit van 

de tekst wordt dus niet verhoogd door het inkorten van de zinnen of het wijzigen van de aanspreekvorm.  

 

Begrijpelijkheid 

Een one-way ANOVA geeft aan dat er wel een significant verschil bestaat tussen de gemiddelden van de drie 

versies op het gebied van begrijpelijkheid (F=3,623, df=2, p<0,05). De Scheffé test laat zien dat versie C 

significant beter wordt gewaardeerd op begrijpelijkheid dan versie A (p=0,039). Het verschil is dus toe te wijzen 

aan de wijzigingen in de tekst. De waardering is nog steeds niet zeer positief, maar wel een stuk positiever dan 

de waardering van versie A. 

 

Tussen versie A en B is geen significant verschil waargenomen. Dat wil zeggen dat de kans dat het gevonden 

verschil in figuur 11 toevallig gevonden is, te groot is. Het verschil is dus niet toe te wijzen aan de wijzigingen in 

de tekst.   

 

Aantrekkelijkheid 

Een one-way ANOVA geeft geen significant verschil aan tussen alle drie de versies op het gebied van 

aantrekkelijkheid (F=1,158, df=2, p=0,321). De kans dat de verschillen in de tabel toevallig zijn gevonden, is te 

groot. Ze zijn daardoor niet toe te wijzen aan de wijzigingen in de tekst. De aantrekkelijkheid van de tekst 

wordt dus niet verhoogd door het inkorten van de zinnen of het wijzigen van de aanspreekvorm. In alle drie de 

gevallen wordt de aantrekkelijkheid gemiddeld neutraal gewaardeerd: niet positief en niet negatief. 
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Betrokkenheid 

Een one-way ANOVA geeft ook geen significant verschil aan tussen alle drie de versies op het gebied van 

betrokkenheid (F=0,272, df=2, p=0,763). De kans dat de verschillen in de tabel toevallig zijn gevonden, is te 

groot. Ze zijn daardoor niet toe te wijzen aan de wijzigingen in de tekst. De betrokkenheid van de tekst wordt 

dus niet verhoogd door het inkorten van de zinnen of het wijzigen van de aanspreekvorm. De originele tekst 

scoort neutraal (richting negatief) op betrokkenheid. De wijzigingen in de tekst brengen daar geen verandering 

in. 

 

Persoonlijkheid 

Een one-way ANOVA geeft ten slotte ook geen significant verschil aan tussen alle drie de versies op het gebied 

van persoonlijkheid (F=0,337, df=2, p=0,715). De kans dat de verschillen in de tabel toevallig zijn gevonden, is 

wederom te groot. Ze zijn daardoor niet toe te wijzen aan de wijzigingen in de tekst. Opvallend is dat versie C 

zelfs slechter scoort op persoonlijkheid dan de originele versie. De originele tekst scoort redelijk neutraal 

(richting positief) op persoonlijkheid. De wijzigingen in de tekst brengen daar geen opmerkelijke verandering in. 

 

Kwalitatief 

Begrijpelijkheid 

Om er achter te komen waarom mensen de tekst mogelijk niet begrijpelijk vonden, zijn ze gevraagd aan te 

geven welke woorden en/of zinnen ze eventueel niet begrijpen. Alle antwoorden zijn terug te vinden in bijlage 

15. Hieronder wordt een samenvatting gegeven. 

 

Van de respondenten die versie A hebben gelezen, gaven er negen aan moeite te hebben met bepaalde 

woorden, zinnen of alinea’s. Van de respondenten die B hebben gelezen waren dat er ook negen, en van C 

waren dat er zeven. Van de respondenten die versie A hebben gelezen, vulden er twaalf geen antwoord in, wat 

er mogelijk op kan duiden dat deze respondenten geen moeite hadden met de tekst. Van de respondenten die 

versie B hebben gelezen, vulden er negen geen antwoord in. Drie respondenten gaven aan geen moeite te 

hebben met de begrijpelijkheid van de tekst. Van de respondenten die versie C hebben gelezen, vulden er 

veertien geen antwoord in, en gaf er één aan geen moeite te hebben met de begrijpelijkheid van de tekst. 

Twee respondenten (waarvan één versie A, en één versie B heeft gelezen) gaven aan zelf geen moeite te 

hebben met de tekst, maar waren er van overtuigd dat de gemiddelde Nederlander dat wel zou hebben.  

De respondenten van alle drie de versies gaven allemaal andere antwoorden. Bijna geen enkele keer werd er 

een woord of zin genoemd die door meerdere respondenten is genoemd.  

 

Versie A 

De respondenten die versie A hebben gelezen,  gaven aan moeite te hebben met de volgende woorden of 

zinnen: 

- “Deze regeling houdt in dat u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgt voor de niet-benutte 

aftrekposten voor ziekte of andere buitengewone uitgaven.” (twee keer genoemd) 

- “Van het totaal van uw uitgaven mag u alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een bepaald 

bedrag, de drempel.” 

- “persoonsgebonden aftrek” 

- “Het kan zijn…” is te vaag 

- De hele alinea onder het kopje ‘Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven’ 

Eén iemand gaf aan alle zinnen lastig te vinden, “omdat je eerst een paar voorwaarden langs moet”.  

 

Enkele respondenten gaven ook suggesties voor verbetering: 

- “Is een beslisboom niet veel beter? (VIOT-bundel rond 1980)” 



  

 

 
92 

- “voorbeelden uit de praktijk zijn voor mij duidelijker” 

- “In de zinnen wordt vaak gesproken "het kan zijn", dat is een vaag begrip. Beter is te formuleren: 

wanneer u hoge vervoerskosten hebt en u kunt aannemelijk maken dat..., dan kunt u deze extra 

kosten meetellen.” 

 

Versie B 

De respondenten die versie B hebben gelezen, gaven aan moeite te hebben met de volgende woorden of 

zinnen: 

- “De Belastingdienst stelt op basis van uw aangifte over 2005 vast of u in aanmerking komt voor een 

tegemoetkoming. Als dit het geval is, stort de Belastingdienst het bedrag op uw bank-of girorekening. 

U hoeft hiervoor geen apart verzoek te doen.”  

- “Bij het berekenen van uw extra vervoerskosten moet u wel rekening houden met deze 

vergoedingen.” 

- “Kunt u aannemelijk maken dat uw vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte of 

handicap?” ten opzicht van wat?  

 

Twee respondenten gaven aan geen probleem te hebben met de formulering van de woorden en zinnen, maar 

de tekst toch twee keer te moeite lezen om hem te begrijpen. Eén respondent gaf aan élke zin twee keer te 

moeten lezen. Eén iemand gaf aan moeite te hebben met de samenhang van de informatie: “vervoerskosten 

door ziekte of handicap in samenhang met het persoonsgebonden budget begrijp ik helemaal niet.” 

 

Versie C 

De respondenten die versie C hebben gelezen, gaven aan vooral moeite te hebben met de volgende woorden 

of zinnen: 

- “de inkomensafhankelijke bijdrage” 

- “persoonsgebonden aftrek” (twee keer genoemd) 

- “aftrekbedrag” 

- “tegemoetkomingsregeling” 

- “Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven kunt u aftrekken als persoonsgebonden aftrek” 

 

Eén respondent gaf aan dat de brochure alleen te begrijpen is als je er van te voren al iets van snapt. 

Eén respondent zei moeite te hebben met de samenhang van de zinnen. Bovendien vond hij de zinnen wat 

kortaf. Eén respondent had moeite met de ambtelijke taal.  

 

De zinnen van versie A en B zijn, op één zin na, gelijk qua formulering. De zinnen van versie C zijn ingekort. 

Volgens de verwachtingen zouden de zinnen van versie A en B moeilijker worden bevonden dan de zinnen van 

versie C.  De zinnen die bij versie A en B worden genoemd als zijnde moeilijk te begrijpen, zijn in versie C bijna 

allemaal ingekort. Daar worden ze inderdaad ook niet meer genoemd. Eén zin die niet ingekort is, wordt bij 

versie C juist genoemd als moeilijk te begrijpen: “Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven kunt u 

aftrekken als persoonsgebonden aftrek”. Verder worden er bij versie C geen zinnen genoemd. Wel wordt bij 

versie C, tegen de verwachtingen in, aangegeven dat de samenhang van de zinnen te wensen over laat en dat 

de zinnen wat kortaf zijn.  

In versie B is de zin “Kunt u aannemelijk maken dat uw vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte 

of handicap?” gemanipuleerd ten opzichte van de oorspronkelijke zin. Volgens de verwachtingen zou deze zin 

de tekst persoonlijker moeten maken. Er wordt echter door één respondent aangegeven dat de zin juist vaag is.  

‘Persoonsgebonden aftrek’ wordt over het algemeen het meest genoemd als zijnde een moeilijk te begrijpen 

begrip.  
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Betrokkenheid 

Om er achter te komen waardoor de respondenten zich niet of juist wel serieus genomen en begrepen voelen, 

is hen gevraagd aan te geven door welke woorden of zinnen dat komt. Alle antwoorden zijn terug te vinden in 

bijlage 15. Hieronder wordt een samenvatting gegeven. 

 

Versie A 

Van de respondenten die versie A hebben gelezen, gaven er twee aan dat ze zich serieus genomen en begrepen 

voelden. Zes respondenten gaven echter aan het gevoel te hebben dat ze niet serieus worden genomen, en 

vinden dat een kwalijke zaak.  

Drie respondenten gaven aan dat het niet belangrijk is of de Belastingdienst je wel of niet serieus neemt:  

“Haar taalgebruik moet voor iedereen, ongeacht de situatie waarin men verkeert, duidelijk zijn”, “Hoe ik mij 

voel is toch helemaal niet relevant voor de Belastingdienst en ik verwacht dit ook niet van de Belastingdienst” 

en “het moet 'n objectieve tekst blijven.” 

 

Redenen waarom men zich serieus genomen voelt zijn: 

- De Belastingdienst is serieus 

- De tekst is serieus 

Enkele redenen waarom men zich niet serieus genomen voelt zijn:  

- Er wordt te weinig moeite gedaan om de informatie duidelijk te maken. Bijvoorbeeld gebrek aan 

voorbeelden, lange tekst en gebruik van vaktaal. 

- Een zuiver ambtelijke opstelling.  

- Het gebruik van termen als ‘zieke’ en ‘invalide’ (twee keer genoemd) 

 

Versie B 

Van de respondenten die versie B hebben gelezen, vonden er drie dat ze terecht serieus genomen werden. Zes 

respondenten voelden zich niet serieus genomen en zijn daar ontevreden over. Vier respondenten gaven aan 

dat het niet de taak is van de Belastingdienst om ‘mensen te begrijpen’: “Ik heb geen problemen met die de 

belastingdienst gebruikt. Het is een beetje ambtelijk, maar daar heb ik geen moeite mee”, “Het is zakelijk en 

feitelijk geformuleerd, maar dat lijkt me ook juist. Emotie (empathie)verwacht ik niet van de BD”, “Het is 

gewoon zoals de regels zijn, hoe jammer soms ook” en “Zelf heb ik geen moeite met de taal van de 

belastingdienst. Dit soort info heeft niets te maken met gevoelens.” 

 

Enkele redenen waarom men zich serieus genomen voelt zijn: 

- “Omdat de Belastingdienst wel een tegemoetkomingsregeling heeft voor de mensen met lage 

inkomens die anders geen aftrekpost buitengewone uitgave zouden kunnen opvoeren.” 

- Er wordt moeite gedaan om duidelijk te informeren. 

Enkele redenen waarom men zich niet serieus genomen voelt zijn: 

- De tekst is te zakelijk. 

- De tekst is kortaf. 

- Er is geen begrip voor het feit dat mensen in een vervelende situatie kunnen zitten: “Er is in het hele 

stuk geen enkele opmerking over het feit dat het hebben van een ziekte en/of het maken van kosten 

daaraan gerelateerd vervelend zou kunnen zijn. Het 'aannemelijk kunnen maken' van kosten is ook al 

zoiets. Bewijs eerst maar dat je iets hebt en anders fluit je maar naar je geld. Enig idee hoeveel extra 

werk een uitgebreide administratie voor een heel gezin met chronisch zieken met zich meebrengt en 

hoe ingewikkeld een aangifte invullen daarmee wordt?” 
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Versie C 

Van de respondenten die versie C hebben gelezen, voelen er zich drie serieus genomen. Acht respondenten 

voelen zich niet serieus genomen en zijn hier ontevreden over. Eén respondent geeft aan dat hier niet draait 

om wel of niet serieus genomen worden: “Volgens mij gaat het om een zakelijk iets en niet over hoe ik me voel 

of als ik serieus genomen word.” 

 

Enkele redenen waarom men zich serieus genomen voelt zijn: 

- De informatie wordt kort en duidelijk uitgelegd (wordt 2 keer genoemd) 

- Er is een tegemoetkoming  

Enkele redenen waarom men zich niet serieus genomen voelt zijn: 

- Onduidelijke taal/ het ontbreken van voorbeelden 

- “Een Belastingdienst ambtenaar is een werknemer en die kan zich niet voorstellen hoe de chronisch 

zieke patiënt zich voelt.” 

- Termen als ‘invalide’ 

- Te formeel 

- Er wordt gedacht vanuit de Belastingmedewerker 

 

De verwachting was dat men zich door versie B en C meer serieus genomen voelde dan door versie A. Bij versie 

B zou dat liggen aan een betere aanspreekvorm, en bij versie C aan een duidelijkere tekst. Bij versie B wordt 

echter niets gezegd over de aanspreekvorm. Bij versie A en C wordt wel gezegd dat termen als ‘zieke’ en 

‘invalide’ als factoren voor niet serieus nemen worden gezien. Dat geeft aan dat de aanspreekvorm in versie B 

enigszins verbeterd is. Maar men voelt zich daardoor niet meer serieus genomen. Men geeft enkel andere 

redenen.  

De respondenten van versie C voelen zich ook niet meer serieus genomen. Er zelfs meer mensen die zich niet 

serieus genomen voelen dan bij A en B. Wel wordt aangegeven dat de korte, duidelijke tekst bijdraagt aan het 

serieus nemen.  

Erg veel respondenten geven aan dat het niet belangrijk is of de Belastingdienst de lezer al dan niet serieus 

neemt.  

 

Persoonlijkheid 

De respondenten zijn gevraagd aan te geven door welke woorden of zinnen zij zich al dan niet persoonlijk 

benaderd voelen. Alle antwoorden zijn terug te vinden in bijlage 15. Hieronder wordt een samenvatting 

gegeven. 

 

Versie A 

Van de respondenten die versie A hebben gelezen, vinden drie respondenten dat ze persoonlijk worden 

benaderd. Drie respondenten voelen zich niet persoonlijk benaderd, en zijn daar ontevreden over. Twee 

respondenten vinden dat een persoonlijke benadering niet nodig is: “persoonlijk aanspreken kan alleen maar in 

een persoonlijk gesprek” en “De informatie moet alle mensen die dit moeten lezen aanspreken en kan niet voor 

elke individu van toepassing zijn.” 

 

De Belangrijkste reden die wordt genoemd voor een positieve persoonlijke benadering is het aanspreken met 

‘u’.  

Enkele redenen waarom men zich niet persoonlijk benaderd voelt zijn: 

- Onduidelijke tekst 

- “Er wordt niet gedacht vanuit de klant. Volkomen mislukte tekst.” 

- De woorden ‘het kan zijn’, ‘bijvoorbeeld’, ‘wilt u dus’, ‘dan moet u wel’, ‘als dit het geval is’.  
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Versie B 

Van de respondenten die versie B hebben gelezen, voelen er zes zich persoonlijk aangesproken. Vier 

respondenten voelen zich niet persoonlijk aangesproken en hadden dat liever wel gezien. Twee respondenten 

geven aan dat het niet draait om een persoonlijke benadering: “Het invullen van een belastingformulier gaat 

niet om persoonlijke benadering” en “Het hoeft niet persoonlijk te zijn. Als ik maar de voor mij persoonlijk 

benodigde informatie krijg.” 

 

Enkele redenen waarom men zich persoonlijk benadert voelt zijn: 

- De tekst is duidelijk en begrijpelijk 

- Het aanspreken met ‘u’.  

Enkele redenen waarom men zich niet persoonlijk benadert voelt zijn: 

- Algemene zinnen 

- Het is “puur informatie” 

 

Het volgende stukje tekst wordt zowel persoonlijk als niet persoonlijk beschouwd:  

“Het kan zijn dat u door uw ziekte of handicap hoge vervoerskosten heeft. Kunt u aannemelijk maken dat uw 

vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte of handicap? Dan kunt u uw extra vervoerskosten 

meetellen. Het kan zijn dat u voor uw vervoerskosten recht heeft op vergoedingen. Bij het berekenen van uw 

extra vervoerskosten moet u wel rekening houden met deze vergoedingen.” 

Twee respondenten geven aan zich hierdoor persoonlijk benaderd te voelen, terwijl één respondenten juist 

aangeeft dat zij zich hierdoor niét persoonlijk aangesproken voelt.  

 

Versie C 

Van de respondenten die versie C hebben gelezen, zijn er drie die zich persoonlijk benaderd voelen. Vijf 

respondenten voelen zich niet persoonlijk benaderd terwijl ze dat wel zouden willen. Drie respondenten geven 

aan dat persoonlijke benadering niet belangrijk is: “Het is een zakelijke tekst, geen liefdesbrief of zo. Dat zou ik 

ook niet prettig vinden. De zakelijkheid vind ik juist prettig voor deze tekst”,  ”Het blijft een algemene 

voorlichting” en “Ik vind het wel nodig dat er een bepaalde zakelijke afstand blijft. Dat gebeurt in deze tekst 

ook. Het gaat tenslotte om een belastingaangifte! 

 

Enkele redenen waarom men zich persoonlijk benaderd voelt zijn: 

- Het benoemen van de situaties waarin je kunt verkeren 

- Het aanspreken met ‘u’ 

Enkele redenen waarom met zich niet persoonlijk benaderd voelt zijn: 

- Het is op te veel mensen in verschillende situaties van toepassing 

- Te afstandelijk 

- “In de tekst staat niet dat er voor chronisch zieken of 50% arbeidsongeschikten ook een aftrekpost is. 

Dat zou ik wel duidelijk aangegeven willen zien.” 

- Geen voorbeelden. “De Belastingdienst doet dus geen moeite om zich in mijn situatie te verplaatsen.” 

- “Het zinnetje "U loopt hierdoor belastingvoordeel mis" geeft mij het gevoel: ‘ben ik nu zo dom?!’” 

- Je krijgt de informatie niet thuisgestuurd 

 

De verwachting was dat de respondenten van versie B zich persoonlijker aangesproken voelden dan de 

respondenten van versie A en C. Dat is enigszins het geval. Bij A en C wordt indirect aangegeven dat er niet 

wordt gedacht vanuit de klant. Bij B is dat niet het geval. Bij alle drie de versies wordt aangegeven dat het 

aanspreken met ‘u’ als positief wordt beschouwd.  
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5.4.3 Formulering van de zinnen 

 

Naast de constructen is ook de formulering van de zinnen onderzocht. Alleen in versie C zijn de zinnen 

veranderd. Om te controleren of de aanspreekvorm ook enige invloed heeft op de waardering van de 

formulering van de zinnen, is er ook gekeken naar de gemiddelde waardering voor versie B.  

 

In onderstaande figuur zijn voor alle vier de stellingen de gemiddelden en de standaarddeviaties weergegeven. 

Alle stellingen zijn weer zo gecodeerd dat 1 positief is en 7 negatief. Een lager gemiddelde betekent dus een 

positievere beoordeling. Hierna worden de stelling één voor één besproken 

 

Formulering is: Versie A (n=22) Versie B (n=22) Versie C (n=22) 

modern-ouderwets 3,36 (1,1) 3,18 (1,2) 3,27 (1,4) 

makkelijk-moeilijk 4,23 (1,7) 3,91 (1,3) 3,00 (1,9) 

soepel-stroef 4,64 (1,5) 4,23 (1,4) 3,27 (1,9) 

beknopt-omslachtig 3,64 (1,4) 3,77 (1,7) 2,82 (1,5) 

Figuur 12: overzicht gemiddelden formulering van de zinnen (tussen haakjes standaarddeviaties) 

 

Modern/ouderwets 

Een score van 1 betekent hier dat de zin modern is. Een score van 7 betekent dat de zin ouderwets is.  

Een one-way ANOVA geeft geen significant verschil aan tussen alle drie de versies bij de stelling ‘de formulering 

van de zinnen is modern – ouderwets’ (F=0,116, df=2, p=0,89). De kans dat de verschillen in de tabel van figuur 

12 toevallig zijn gevonden, is te groot. Ze zijn daardoor niet toe te wijzen aan de wijzigingen in de tekst. De 

modernheid van de zinnen wordt dus niet verhoogd door het inkorten van de zinnen of het wijzigen van de 

aanspreekvorm. Het wordt in alle gevallen redelijk neutraal (richting positief) gewaardeerd. 

 

Moeilijk/makkelijk 

Deze stelling is eerst omgecodeerd, om de richting van de antwoorden gelijk te maken aan de andere 

stellingen. Een score van 1 betekent nu makkelijk, en een score van 7 betekent moeilijk. 

Een one-way ANOVA geeft aan dat de gemiddelden van de drie versies significant verschillen bij de stelling ‘de 

formulering van de zinnen is moeilijk – makkelijk’ (F=3,313, df=2, p<0,05). De Scheffé test laat zien dat versie C 

beter (moderner) wordt gewaardeerd dan versie A (p<0,06). Het verschil is volgens de Scheffé test net niet 

significant, maar met een kans van 0,947 komt het wel in de buurt. Het verschil is dus voorzichtig toe te wijzen 

aan de wijzigingen in de tekst. De waardering is nog steeds niet zeer positief, maar wel een stuk positiever dan 

de waardering van versie A. 

 

Het wijzigen van de aanspreekvorm heeft dus geen invloed op de mate waarin de zinnen moeilijk worden 

gevonden. Het inkorten van de zinnen heeft dat wel. De zinnen worden makkelijker gevonden als de zinnen 

korter zijn. De score is echter nog steeds niet hoog, wat wil zeggen dat de zinnen nog steeds niet heel makkelijk 

worden gevonden. In de oude versie werden de zinnen echter eerder moeilijk dan makkelijk gevonden. Dat is 

in versie C niet meer het geval.  

 

Stroef/soepel 

Ook deze stelling is omgecodeerd. Een score van 1 betekent nu soepel, en een score van 7 betekent stroef.  

Een one-way ANOVA geeft aan dat de gemiddelden van de drie versies significant verschillen bij de stelling ‘de 

formulering van de zinnen is stroef - soepel’ (F=4,207, df=2, p<0,05). De Scheffé test laat zien dat versie C 

significant beter (soepeler) wordt gewaardeerd dan versie A (p<0,05). Het gevonden verschil is dus toe te 

wijzen aan de wijzigingen in de tekst. De waardering is nog steeds niet zeer positief, maar wel veel positiever 

dan de waardering van versie A. 



  

 

 
97 

De wijzigingen van de aanspreekvorm hebben dus geen invloed op de mate waarin de zinnen soepel worden 

bevonden. Het inkorten van zinnen heeft daar wel invloed op. De zinnen in versie A werden overwegend stroef 

bevonden, terwijl de zinnen in versie C overwegend soepel worden bevonden.  

 

Beknopt/omslachtig 

Een score van 1 betekent hier dat de zin beknopt is. Een score van 7 betekent dat de zin omslachtig is.  

Een one-way ANOVA geeft, ondanks een hoge F-waarde, net geen significant verschil aan tussen alle drie de 

versies bij de stelling ‘de formulering van de zinnen is beknopt - omslachtig’ (F=2,526, df=2, p=0,09). De kans 

dat de verschillen in de tabel van figuur 12 toevallig zijn gevonden, is net te groot. Ze zijn daardoor niet geheel 

toe te wijzen aan de wijzigingen in de tekst. De beknoptheid van de zinnen wordt dus niet verhoogd door het 

inkorten van de zinnen of het wijzigen van de aanspreekvorm. Versie B scoort zelf slechter dan versie A. Maar 

versie C scoort toch veel positiever dan versie A en B. De zinnen worden overwegend beknopter gevonden. 

 

5.4.4 Rapportcijfer 

 

De mensen zijn gevraagd een eindoordeel te geven over de tekst als geheel. Het moest een rapportcijfer zijn 

tussen 1 en 10. In figuur 13 zijn de gemiddelde rapportcijfers voor alle drie de versies terug te vinden.  

 

 Versie A (n=22) Versie B (n=22) Versie C (n=22) 

Rapportcijfer 6,05 (1,4) 7,05 (1,0) 6,73 (1,4) 

Figuur 13: gemiddeld rapportcijfer (tussen haakje standaarddeviatie) 

 

Te zien is dat versie B een heel punt hoger scoort dan versie A: een 7,05 tegenover een 6,05. Ook versie C 

scoort hoger dan A: een 6,73 tegenover een 6,05. 

Een one-way ANOVA geeft dan ook een significant verschil aan tussen de versies (F=3,404, df=2, p<0,05). Dat 

wil zeggen dat de rapportcijfers inderdaad verschillen. De Scheffé test laat zien dat versie B significant beter 

wordt gewaardeerd dan versie A (p<0,05). Tussen versie A en C is geen significant verschil waargenomen. De 

kans dat het gevonden verschil toevallig is, is te groot. Daarom mag het verschil in waardering toe worden 

gewezen aan de wijzigingen in de tekst. 

 

Het wijzigen van de aanspreekvorm heeft dus wel invloed op het rapportcijfer en het inkorten van de zinnen 

niet.  

 

5.4.5 Toetsingssituaties 

 

Uit de stellingen van de clusters begrijpelijkheid en functionaliteit viel af te leiden of de respondenten de tekst 

al dan niet begrijpelijk vonden en of de tekst als dan niet aan haar functie van informeren en instrueren 

voldeed. Om te toetsen of de respondenten de tekst daadwerkelijk goed hadden begrepen, zijn aan het begin 

van de enquête twee situaties geschetst. Bij deze situaties moesten de respondenten aangeven of datgene wat 

beweerd werd juist was, en of ze de vraag makkelijk konden beantwoorden. 

 

Situatie 1 

Het correcte antwoord bij de eerste situatie is ‘onjuist’. In onderstaande tabel is te zien hoeveel mensen van 

elke versie de vraag correct hebben beantwoord. Het aantal in de kolom ‘onjuist’ staat dus voor het aantal 

mensen dat de vraag goed had. Er wordt hier, omdat er sprake is van nominale gegevens, niet gekeken naar 

gemiddelden, maar naar absolute aantallen.   
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 Situatie is juist Situatie is onjuist 

Versie A (n=22) 6 16 

Versie B (n=22) 4 18 

Versie C (n=22) 6 16 
Figuur 14: situatie 1 

 
Van versie A gaven 16 mensen het correcte antwoord. Dat is 72,72%. Van versie B gaven 18 mensen het 

correcte antwoord. Dat is 81,81%. Van versie C gaven weer 16 mensen het correcte antwoord: 72,72%. Er is 

dus tussen A en B wel een verschil in aantal correcte antwoorden en tussen A en C niet. 

Een one-way ANOVA geeft echter aan dat de gemiddelden van de versies niet significant van elkaar verschillen 

(F=0,318, df=2, p=0,73). Dit is echter niet significant. De eenzijdige overschrijdingskans is namelijk 0,483/2 = 

0,24. De kans dat het verschil toevallig is gevonden, is te groot. Daardoor is het verschil niet toe te wijzen aan 

de wijzigingen in de tekst. Het wijzigen van de aanspreekvorm en het inkorten van de zinnen hebben beide 

geen invloed op het al dan niet juist beoordelen van de situatie.  

 

In figuur 15 is de samenhang te zien tussen het al dan niet correct beantwoorden van de vraag, en het 

makkelijk of moeilijk vinden van de vraag.  

 

Makkelijk te beantwoorden  Situatie  

is juist 

Situatie  

is onjuist 

Totaal 

 

ja Versie A 3 11 14 

 Versie B 2 15 17 

 Versie C 5 11 16 

 Totaal 10 37 47 

nee Versie A 3 5 8 

 Versie B 2 3 5 

 Versie C 1 5 6 

 Totaal 6 13 19 

Figuur 15: moeilijkheid toetsingssituatie 1 en het al dan niet correct beantwoorden van de vraag 

 

Van de 16 mensen van versie A die de vraag correct hebben beantwoord, vonden er 11 de vraag ook makkelijk 

te beantwoorden. 5 Mensen vonden de vraag moeilijk, maar hadden hem toch goed. Van de 6 mensen die de 

vraag niet correct hebben beantwoorden, waren er toch 3 die de vraag makkelijk vonden. 

Van de 18 mensen van versie B die de vraag correct hebben beantwoord, vonden er 15 de vraag makkelijk te 

beantwoorden. 3 Mensen vonden de vraag moeilijk, maar hadden hem toch goed. Van de 4 mensen die de 

vraag niet correct hebben beantwoord, waren er 2 die de vraag makkelijk vonden. 

Van de 16 mensen van versie C die de vraag correct hebben beantwoord, vonden er 11 de vraag makkelijk te 

beantwoorden. 5 Mensen vonden de vraag moeilijk, maar hadden hem toch goed. Van de 6 mensen die de 

vraag niet correct hebben beantwoord, waren er 5 die de vraag makkelijk vonden.  

 

Hieruit valt af te leiden dat de respondenten van versie B de vraag het vaakst goed hadden, en de vraag ook het 

vaakst makkelijk vonden. De respondenten van versie C vonden de tekst het vaakst makkelijk terwijl ze vraag 

niet goed hadden. De respondenten van versie A vonden de vraag het vaakst moeilijk. Versie C niet beter wordt 

begrepen dan versie A. Het inkorten van de zinnen heeft dus in dit geval geen invloed op de begrijpelijkheid en 

functionaliteit van de tekst.  

 

Situatie 2 

Het correcte antwoord bij de tweede situatie is ‘juist’. In onderstaande tabel is te zien hoeveel respondenten 

van elke versie de vraag correct hebben beantwoord. Het aantal in de kolom ‘juist’ staat dus voor het aantal 

mensen dat de vraag goed had.   
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  Situatie is juist Situatie is onjuist 

Versie A (n=22) 13 9 

Versie B (n=22) 15 7 

Versie C (n=22) 21 1 
Figuur 16: situatie 2 

 

Van versie A gaven 13 mensen het correcte antwoord. Dat is 59,09%. Van versie B gaven 15 mensen het 

correcte antwoord: 68,18%. Van versie C gaven 21 mensen het correcte antwoord. Dat is 95,45%.  

Er is dus zowel tussen A en B als tussen A en C een verschil in het aantal mensen dat de vraag goed heeft 

beantwoord. Een one-way ANOVA geeft dan aan dat de gemiddelden van de drie versies significant verschillen 

(F=4,494, df=2, p<0,05). De Scheffé test laat zien dat het verschil tussen A en B niet significant is (p=0,77). Het 

verschil tussen A en C is echter wel significant (p<0,05). Het wijzigen van de aanspreekvorm heeft dus geen 

invloed op het al dan niet juist beoordelen van de situatie. Het inkorten van de zinnen heeft hier wel, in 

positieve zin, invloed op. Op één na hadden alle respondenten van versie C de vraag goed.  

 
In onderstaande tabel is het verband te zien tussen het aantal mensen dat de vraag correct heeft beantwoord, 

en het aantal mensen dat de vraag makkelijk te beantwoorden vond.  

 
Makkelijk te beantwoorden  Situatie  

is juist 

Situatie is 

onjuist 

totaal 

ja Versie A 9 6 15 

 Versie B 12 5 17 

 Versie C 19 1 20 

 Totaal 40 12 52 

nee Versie A 4 3 7 

 Versie B 3 2 5 

 Versie C 2 0 2 

 Totaal 9 5 14 

Figuur 17: moeilijkheid toetsingssituatie 2 en het al dan niet correct beantwoorden van de vraag 
 

Van de 13 mensen van versie A die de vraag correct hebben beantwoord, vonden er 9 de vraag makkelijk te 

beantwoorden. 4 Mensen vonden de vraag moeilijk, maar hadden hem toch goed. Van de 9 mensen die de 

vraag niet correct hebben beantwoorden, waren er 6 die de vraag makkelijk vonden. 

 

Van de 15 mensen van versie B die de vraag correct hebben beantwoord, vonden er 12 de vraag makkelijk te 

beantwoorden. 3 Mensen vonden de vraag moeilijk, maar hadden hem toch goed. Van de 7 mensen die de 

vraag niet correct hebben beantwoord, waren er 5 die de vraag makkelijk vonden. 

Van de 21 mensen van versie C die de vraag correct hebben beantwoord, vonden er 19 de vraag makkelijk te 

beantwoorden. 2 Mensen vonden de vraag moeilijk, maar hadden hem toch goed. Slechts één persoon had de 

vraag niet goed, maar vond hem wel makkelijk te beantwoorden.  

 

Hieruit valt af te leiden dat de respondenten van versie C de vraag het vaakst goed hadden, en de vraag ook het 

vaakst makkelijk vonden. De respondenten van versie A vonden de tekst het vaakst makkelijk terwijl ze vraag 

niet goed hadden. De respondenten van versie A vonden de vraag ook het vaakst moeilijk terwijl ze de vraag 

toch goed hadden. Het inkorten van de zinnen heeft dus in dit geval wel positieve invloed op de begrijpelijkheid 

en functionaliteit van de tekst. 

 

Toetsing 

De geschetste situaties gingen over het in aanmerking komen voor de tegemoetkomingsregeling (situatie 1) en 

het aftrekken van vervoerskosten (situatie 2). In de enquête hebben de respondenten ook aan moeten geven 
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in hoeverre de volgende stellingen bij hun passen:  

- Ik begrijp nu wanneer ik mijn vervoerskosten af mag trekken 

- Ik begrijp nu wanneer ik in aanmerking kom voor de tegemoetkomingsregeling 

Komen de antwoorden bij situaties 1 en 2 ook daadwerkelijk overeen met de mate waarin de respondenten 

aangeven dit te begrijpen? Met andere woorden: Mensen beweren het te begrijpen, maar begrijpen ze het ook 

echt? 

 

In totaal gaven zestien respondenten een incorrect antwoord bij de eerste situatie. In onderstaande tabel is te 

zien wat deze respondenten antwoordden bij ‘Ik begrijp nu wanneer ik in aanmerking kom voor de 

tegemoetkomingsregeling’. 

 

1 = helemaal mee eens 

2 = helemaal mee oneens 

Aantal 

1 2 

2 3 

3 3 

4 2 

5 4 

6 2 

7 0 

totaal 16 

Figuur 18: toetsing begrip tegemoetkomingsregeling 

 

Hier is te zien dat geen enkele van deze zestien respondenten aangaf het helemaal met de stelling oneens te 

zijn. Acht respondenten waren het zelfs met de stelling eens tot helemaal eens. En dat terwijl ze geen correct 

antwoord konden geven bij de eerste situatie, die betrekking had op deze tegemoetkomingsregeling. Dat geeft 

aan dat een aantal mensen, acht in dit geval, zegt te begrijpen waar het over gaat, maar het in werkelijkheid 

niet begrijpt.  

 

In totaal gaven zeventien respondenten een incorrect antwoord bij de tweede situatie. In onderstaande tabel is 

te zien wat deze respondenten antwoordden bij ‘Ik begrijp nu wanneer ik mijn vervoerskosten af mag trekken’. 

 

1 = helemaal mee eens 

2 = helemaal mee oneens 

Aantal 

1 5 

2 2 

3 4 

4 1 

5 3 

6 2 

7 0 

totaal 17 

Figuur 19: begrip vervoerskosten 

 

Uit deze tabel is wederom af te lezen dat geen enkele van de zeventien respondenten aangaf het helemaal met 

de stelling oneens te zijn. Vijf respondenten waren het zelfs helemaal met de stelling eens, twee respondenten 

waren het er mee eens en vier respondenten waren het er enigszins mee eens. En toch gaven ze geen correct 

antwoord bij de tweede situatie. Dat wil zeggen dat een aantal mensen, elf in dit geval, zegt het te begrijpen, 

maar het in werkelijkheid niet begrijpt.  
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5.4.6 Overzicht resultaten 

 

Voor het overzicht staan hieronder alle gemiddelden nogmaals weegegeven. De onderstreepte waarden 

verschillen significant ten opzichte van de waarden bij versie A.  

 

 Versie A (n=22) Versie B (n=22) Versie C (n=22) 

Constructen Gemiddelde waardering 

Deskundigheid 2.77  2.62  2.71  

Functionaliteit 3.68  2.95  2.94  

Begrijpelijkheid 4.17  3.83  3.03  

Aantrekkelijkheid 4.12  3.59  3.58  

Betrokkenheid 4.10  3.85  3.89  

Persoonlijkheid 3.74  3.50  3.76  

Formulering vd zinnen Gemiddelde waardering 

modern-ouderwets 3,36  3,18  3,27  

makkelijk-moeilijk 4,23  3,91  3,00 ~ 

soepel-stroef 4,64  4,23  3,27  

beknopt-omslachtig 3,64  3,77  2,82  

 Gemiddeld cijfer 

Rapportcijfer 6,05  7,05  6,73  

Toetsingssituaties Absolute aantallen 

Situatie 1 goed 16 18 16 

Situatie 2 goed 13 15 21 

Figuur 20: overzicht van de kwantitatieve resultaten 

 

5.4.7  Achtergrondvariabelen 

 

In deze paragraaf wordt gekeken of de kwantitatieve resultaten uit de enquête mogelijk zijn beïnvloed door de 

achtergrondvariabelen. Als dat het geval is, dan mogen de gevonden significante verschillen niet geheel 

worden toegewezen aan de wijzigingen in de tekst. De resultaten zijn dan beïnvloed door één of meerdere 

achtergrondkenmerken.  

 

Het gaat hier om de volgende achtergrondkenmerken: 

- Geslacht 

- Hoogst genoten opleiding 

- Leeftijd 

- Wel of geen ervaring met het doen van belastingaangifte 

- Wel of niet uitbesteden van de belastingaangifte 

- Wel of niet op de hoogte zijn van de aftrekpost 

- Wel of geen gebruik van de aftrekpost 

- Wel of geen kennis van de brochure 

- Wel of geen kennis van de wijze waarop de brochure verkregen kan worden 

- Wel of geen baat gehad bij de brochure 

 

Om te onderzoeken of deze kenmerken invloed hebben op de resultaten, is voor elke combinatie van twee 

variabelen (een gemeten resultaat met een achtergrondkenmerk) de correlatiecoëfficiënt (Pearson product 

moment coefficient of correlation) berekend. Deze geeft het verband aan tussen twee variabelen, en kan 

variëren van -1 tot 1. Hoe dichter bij -1, hoe groter het negatieve verband. Hoe dichter bij 1, hoe groter het 

positieve verband (McClave & Sincich, 2000)). Omdat de gemeten resultaten vaak niet positiever zijn naarmate 

ze hoger zijn (1= helemaal mee eens / 7= helemaal mee oneens, 1= ja / 2= nee),  is een positief verband niet 
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per definitie positief. Hier is bij de bespreking rekening mee gehouden.  

Om te kijken of het verband significant is, is er een tweezijdige significantie berekend. Tweezijdig omdat de 

richting van het verband vooraf nog niet bekend was. Er zijn immers geen verwachtingen opgesteld over de 

achtergrondvariabelen. Het verband is significant als de tweezijdige overschrijdingskans kleiner is dan 0,05.  

 

De zes constructen 

In bijlage 16 zijn alle correlatietabellen terug te vinden. Uit deze tabellen is op te maken dat er geen significant 

verband is tussen alle zes de constructen en de kenmerken geslacht, opleiding en leeftijd.  

Er bestaat wel een positief significant verband tussen functionaliteit en het al dan niet op de hoogte zijn van de 

aftrekpost (0,252). Dat wil zeggen dat de brochure zijn functie beter uitdraagt als mensen van te voren al op de 

hoogte waren van de aftrekpost. Dat kan verklaard worden doordat men de nieuwe informatie dan in kan 

passen in een bestaand kennisschema, en het zo sneller kan verwerken. Voor functionaliteit was er echter geen 

significant verschil tussen de tekstversies. 

 

Ook bestaat er een positief significant verband tussen betrokkenheid en het al dan niet op de hoogte zijn van 

de aftrekpost (0,245), én het al dan niet weten hoe de brochure te verkrijgen is (0,316). Dat wil zeggen dat men 

vindt dat de brochure minder blijk geeft van betrokkenheid, als men vooraf nog niet op de hoogte was van de 

aftrekpost, of als men niet weet hoe de brochure te verkrijgen is. Dit laatste kan verklaard worden doordat 

men misschien vindt dat een brochure geen blijk geeft van betrokkenheid als niet bekend is hoe hij te 

verkrijgen is. Men vindt dan misschien dat er te weinig moeite voor ze wordt gedaan. Voor betrokkenheid was 

er wederom geen significant verschil tussen de tekstversies.  

 

De formulering van de zinnen 

Er is ook een positief significant verband tussen het beknopt/omslachtig vinden van de zinnen en geslacht 

(0,268). Dat betekent dat vrouwen de zinnen omslachtiger vinden dan mannen. Hier is geen logische verklaring 

voor. Er is een negatief significant verband tussen het beknopt/omslachtig vinden van de zinnen en leeftijd(-

0,263). Dat wil zeggen dat men de zinnen omslachtiger vindt naarmate men jonger is. Dat kan verklaard 

worden doordat ouderen misschien omslachtige zinnen gewend zijn van vroeger, en een zin dan eerder 

beknopt vinden dan jongeren. Tussen het beknopt/omslachtig vinden van de zinnen en het al dan niet 

uitbesteden van de belastingaangifte bestaat geen significant verband. 

 

De rapportcijfers 

Er is geen significant verband tussen het rapportcijfer en één van de achtergrondkenmerken.  

 

De toetsingssituaties 

Er is ook geen significant verband gevonden tussen de antwoorden bij de toetsingssituaties en de kenmerken 

geslacht, opleiding en leeftijd. Wel is er een negatief significant verband tussen situatie 1 en het al dan niet op 

de hoogte zijn van de aftrekpost (-0,264). Dat wil zeggen dat mensen die van te voren al op de hoogte waren 

van de aftrekpost, de vraag bij de situatie vaker goed hadden. Dit is logisch, omdat men meer kans heeft een 

vraag goed te beantwoorden als men meer (reeds opgeslagen) kennis heeft over het onderwerp. Er is echter 

geen significant verschil tussen de score bij situatie 1 en de drie tekstvarianten.  

 

Samenvattend is te zeggen dat de achtergrondvariabelen geen invloed hebben gehad op de gevonden 

significante verschillen tussen de tekstversies. Deze verschillen zijn dus daadwerkelijk toe te wijzen aan de 

wijzigingen in de tekst.  
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“Er wordt niet gedacht vanuit de klant.  

Volkomen mislukte tekst.”  
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6. Conclusies en aanbevelingen 

 

Op basis van de literatuur, het vooronderzoek en het experiment kan nu op alle onderzoeksvragen een 

antwoord worden geformuleerd. Onderzoeksvraag 1, 2 en 3 zijn reeds beantwoord, maar zullen voor het 

overzicht nog eens herhaald worden. Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen volgen de 

aanbevelingen. Deze zijn direct bedoeld voor de Belastingdienst, en indirect voor alle overheidsinstanties.  

 

6.1 Conclusie 

 

1.  Welke doelen moet de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” 

nastreven?  

De belangrijkste twee doelstellingen van een brochure als deze zijn: het goed informeren en instrueren van 

burgers en burgers op een juiste, passende manier benaderen. De brochure “Als u ziektekosten of andere 

buitengewone uitgaven heeft” is bedoeld om mensen te informeren en instrueren over de aftrekpost. Maar de 

doelgroep heeft aan meer behoefte dan alleen heldere informatie.  

 

Bij het informeren en instrueren is het vooral belangrijk dat er rekening wordt gehouden met begrijpelijkheid. 

Het taalniveau van de gemiddelde burger verschilt nogal van het taalniveau van de gemiddelde 

overheidsbrochure. En voor deze specifieke doelgroep is het helemaal van belang, omdat mensen met een 

chronische ziekte of handicap om verschillende redenen moeite kunnen hebben met lezen en/of schrijven.  

 

Bij de passende doelgroepbenadering is het vooral belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het 

lezersperspectief, met mensen niet voor het hoofd stoten en met mogelijke negatieve beeldvorming.  

 

Begrijpelijke informatie en instructies en passende doelgroepbenadering maken de brochure lezergericht. En 

dat is belangrijk, want de brochure is immers bedoeld voor de lezers. Lezergerichtheid is nodig als je wil dat de 

ontvanger begrijpt wat de bedoeling is, en er ook nog eens een positieve houding ten opzichte van de 

betreffende organisatie op nahoudt (Berlo, in: Shadid, 1998, p. 57). 

 

2.  Welke tekstkenmerken horen daarbij? Met andere woorden: waaraan moet de brochure voldoen om 

deze doelen te bereiken? 

Om helder en begrijpelijk te informeren moet de tekst aan vele eisen voldoen. Er zijn eisen voor 

begrijpelijkheid op woordniveau, op zinsniveau en op tekstniveau. Op woordniveau zijn de belangrijkste eisen: 

gebruik niet te lange woorden en gebruik geen moeilijke of onbekende woorden en afkortingen. Op zinsniveau 

zijn de belangrijkste eisen: schrijf niet te lange zinnen (maximaal 12 woorden) en gebruik veel persoonsvormen. 

Op tekstniveau zijn de belangrijkste eisen: zorg voor een goede samenhang en structuur door goede 

verwijzingen en zorg dat de tekst niet te lang is.  

 

3.  Voldoet de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” aan die eisen?  

Naar aanleiding van de literatuur is vraag 3 nader gespecificeerd:  

Is de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” lezergericht? 

 

Het antwoord is nee. Zowel de deskundigen als de Belastingdienst als de mensen uit de doelgroep vinden dat 

er meer vanuit de lezer gedacht moet worden, en meer naar de lezer toe moet worden geschreven. De 

toegankelijkheid van de brochure is slecht: hij is handzaam, maar de letters zijn te klein en veel mensen hebben 

geen idee hoe ze aan de brochure kunnen komen.  
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De begrijpelijkheid van de tekst is op tekstniveau redelijk. Er staat nauwelijks overbodige informatie in, de tekst 

is niet veel te lang en er wordt goed gewerkt met korte alinea’s en paragrafen. Op woord- en zinsniveau moet 

er wel veel veranderen. De belangrijkste tekortkomingen zijn: 

- veel lange zinnen 

- veel lange en moeilijke woorden en onbekende begrippen 

- gebrekkige uitleg en voorbeelden 

 

En ook wat betreft de benadering van de doelgroep gaat het niet goed. Er worden termen als ‘zieke’ en 

‘invalide’ gebruikt, en er worden onterende uitspraken gedaan over mensen met een chronische ziekte of 

handicap.  

 

4.  Zo nee, wat moet er dan gebeuren om de brochure te verbeteren?  

Vooral de begrijpelijkheid en de benadering van de doelgroep moeten beter. Bij begrijpelijkheid gaat het vooral 

om de lengte van de zinnen. Bij de benadering van de doelgroep gaat het vooral om de gebruikte terminologie 

bij het aanspreken. Op basis hiervan zijn er twee deelvragen geformuleerd: 

 

4a. Heeft het wijzigen van de aanspreekvorm invloed op de waardering van de benadering in de brochure (en 

daarmee ook op de lezergerichtheid van de brochure)? 

 

Er werd verwacht dat het wijzigen van de aanspreekvorm positieve invloed zou kunnen hebben op de 

aantrekkelijkheid, de betrokkenheid en de persoonlijkheid van de tekst. Dat is echter allemaal niet het geval 

gebleken. Men vindt de tekst namelijk nog steeds zakelijk en kortaf, de zinnen zijn algemeen en het is ‘puur 

informatie’. Men geeft echter ook aan dat een brochure van de Belastingdienst helemaal niet persoonlijk hoéft 

te zijn.  

 

De tekst wordt wel significant hoger gewaardeerd dan de oorspronkelijke tekst als het om rapportcijfers gaat. 

De tekst met de gewijzigde aanspreekvorm scoort een heel punt hoger dan de originele brochuretekst: van een 

6,05 naar een 7,05. Het wijzigen van de tekst heeft dus geen invloed op de waardering van de benadering in de 

brochure, maar wel op de waardering van de brochuretekst in het algemeen. Hieruit blijkt dat de brochuretekst 

toch beter wordt gewaardeerd als er geen woorden als ‘zieke’ en ‘invalide’ instaan, en als de voorwaarden op 

een respectvolle manier worden geformuleerd.  

 

4b. Heeft het inkorten van de zinnen invloed op de begrijpelijkheid (en daarmee dus op de lezergerichtheid) van 

de brochure? 

 

Het inkorten van de zinnen heeft inderdaad positieve invloed op de begrijpelijkheid van de brochuretekst. De 

tekst met de kortere zinnen wordt begrijpelijker gevonden dan de originele brochuretekst. Na toetsing blijkt 

ook dat de tekst inderdaad beter begrepen wordt. Ook de formulering van de zinnen wordt beter 

gewaardeerd. De kortere zinnen worden niet moderner en beknopter gevonden, maar wel makkelijker en 

soepeler. Dit is precies zoals verwacht werd op basis van de literatuur en het vooronderzoek. Er wordt echter 

ook aangegeven dat de samenhang van de zinnen te wensen over laat en dat de zinnen af en toe wat kortaf 

zijn. Dat is iets wat in het achterhoofd moet worden gehouden bij het inkorten van de zinnen.  

Er werd ook verwacht dat het inkorten van de zinnen positieve invloed zou kunnen hebben op de 

functionaliteit, de aantrekkelijkheid en de betrokkenheid van de brochuretekst. Dat is echter niet het geval 

gebleken. 
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Het inkorten van de zinnen heeft dus wel invloed op de begrijpelijkheid van de brochuretekst en op de 

waardering van de zinnen, maar desondanks wordt de brochuretekst in het algemeen niet significant beter 

gewaardeerd dan de originele brochuretekst.  

 

Opvallend is hier dat de tekst met de gewijzigde aanspreekvorm niet beter scoort als er wordt gekeken naar de 

aparte constructen, maar wel als het gaat om de brochuretekst als geheel. De tekst met de ingekorte zinnen 

scoort juist beter op één van de constructen (begrijpelijkheid) en op de formulering van de zinnen, maar dat is 

niet terug te vinden in de waardering voor de brochuretekst als geheel.  

 

Uit dit alles valt te concluderen dat de brochure kan worden verbeterd door zowel het wijzigen van de 

aanspreekvorm als het inkorten van de zinnen. Het verwijderen van termen als ‘zieke’ en ‘invalide’ en het op 

respectvolle wijze formuleren van voorwaarden maken dat de brochuretekst beter wordt gewaardeerd. Het 

inkorten van de zinnen maakt de tekst begrijpelijker en de zinnen makkelijker en soepeler.  

 

In de volgende paragraaf worden de adviezen behandeld die volgens dit onderzoek bijdragen aan het 

verbeteren van de brochure.  
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6.2 Aanbevelingen 

 

In de literatuur worden veel richtlijnen voorgeschreven en adviezen gegeven voor het lezergericht maken van 

een brochure. Deze richtlijnen en adviezen komen, zo blijkt uit dit onderzoek, niet allemaal overeen met 

datgene waar de doelgroep werkelijk behoefte aan heeft. Sommige dingen worden door de Belastingdienst en 

door deskundigen over het hoofd gezien, terwijl andere dingen juist worden genoemd en niet worden beaamd 

door de doelgroep. Ook werden er door de respondenten in het vooronderzoek dingen aangekaart die niet 

werden onderschreven door het experiment. Deze zullen toch in de adviezen worden opgenomen.  

 

Om in de behoeften van de doelgroep te voorzien - en de brochure dus lezergericht te maken - doet de 

Belastingdienst er verstandig aan de volgende adviezen mee te nemen bij het herschrijven van de brochure: 

 

De basis: denk minder vanuit de Belastingdienst en meer vanuit de burger 

Denk eerst: waar heeft iemand met een handicap behoefte aan? En ga dan pas schrijven. Houd daarbij de 

volgende adviezen in het achterhoofd: 

 

Maak de brochure begrijpelijker: 

1. Kort de zinnen in 

Lange, samengestelde zinnen maken een tekst minder goed leesbaar en daardoor minder goed te 

begrijpen.  Zinnen die vermeden moeten worden zijn: 

- “Deze regeling houdt in dat u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgt voor de niet-benutte 

aftrekposten voor ziekte of andere buitengewone uitgaven.”  

-  “De Belastingdienst stelt op basis van uw aangifte over 2005 vast of u in aanmerking komt voor een 

tegemoetkoming. Als dit het geval is, stort de Belastingdienst het bedrag op uw bank-of girorekening. 

U hoeft hiervoor geen apart verzoek te doen.”  

 

Houd er wel rekening mee dat de zinnen niet te kortaf worden en dat het niet ten koste gaat van de 

samenhang van de informatie.  

 

2. Vermijd moeilijke en lange woorden 

Woorden die meer dan drie lettergrepen bevatten, zijn vaak lastig om te lezen. Ze maken de test 

minder goed te begrijpen. Een paar voorbeelden: 

-  “persoonsgebonden” 

-  “inkomensafhankelijke” 

-  “tegemoetkomingsregeling” 

 

3. Licht onbekende begrippen toe 

Soms kun je niet om vaktermen heen. Als het begrippen zijn die niet iedereen kent, ligt ze dan 

voldoende toe. Dat kan in de tekst zelf, of in een begrippenlijst achterin de brochure.  

Een paar voorbeelden: 

-  “persoonsgebonden aftrek”  

-  “de inkomensafhankelijke bijdrage”  

- “aftrekbedrag”  

- “tegemoetkomingsregeling”  
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4. Vermijd vage termen 

Wees concreet, dan begrijpt de lezer beter waar hij of zij aan toe is. De volgende woorden maken een 

tekst vaag:  

- “Het kan zijn…”  

- “Kunt u aannemelijk maken dat uw vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte of 

handicap?” (dit is te vaag: ten opzicht van wat?)  

- “Meestal” 

 

5. Gebruik voorbeelden uit de praktijk  

Maak meer gebruik van voorbeelden, en zorg dat de lezer iets kan herkennen in die voorbeelden. Dat 

maakt het concreter voor de lezer, waardoor de lezer de informatie beter zal begrijpen en beter toe 

kan passen. 

 

6. Verwijs beter naar voorbeelden en tussen alinea’s 

Zorg dat duidelijk is waar uitleg en voorbeelden betrekking op hebben, dan dragen ze hun functie 

beter uit. Leidt een voorbeeld in: “hier volgt een voorbeeld van…” 

 

7. Verwijs beter naar het aangifteformulier 

Mensen raadplegen de brochure als hulp bij het invullen van het aangifteformulier. Verwijs daarom in 

de brochure naar dat formulier, zodat de lezer weet wanneer hij welke informatie nodig heeft en waar 

hij dat in moet vullen. Zo kan de lezer de instructies beter uitvoeren. 

 

8. Wissel de tekst af met afbeeldingen/tekeningen/schema’s 

Het gebruik ban afbeeldingen, schema’s en tekeningen maken een tekst vaak makkelijker te begrijpen 

en overzichtelijker dan een lap tekst. Bovendien zorgt het voor afwisseling, waardoor men minder 

moeite heeft met concentratie. De informatie wordt zo beter begrepen. Een tip van een respondent: 

Zet de informatie in een beslisboom. 

 

Zorg voor een correcte benadering van de doelgroep: 

9. Vermijd onterende termen 

‘Foute’ termen zorgen voor negatieve beeldvorming in de samenleving en een negatief gevoel bij de 

lezer. Enkele voorbeelden: 

-  “de zieke” 

-  “de invalide” 

- “ernstig gehandicapte personen” 

 

10. Vermijd onterende uitspaken 

Behandel mensen met een chronische ziekte of handicap niet anders dan iedere andere burger. 

‘Foute’ uitspraken zorgen voor negatieve beeldvorming in de samenleving en een negatief gevoel bij 

de lezer. Een voorbeeld: 

-  “Kunt u aannemelijk maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten heeft dan 

mensen die niet ziek of invalide zijn, maar die in financieel en maatschappelijk opzicht met u 

vergelijkbaar zijn?” 

 

11.  Schrijf meer naar de burger toe  

Spreek de burger direct aan, schrijf lezergericht: ‘als u dít hebt, dan geldt dát’. Dat is persoonlijker, 

minder afstandelijk en minder zakelijk.  
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12. Wijzig de foto op de voorpagina  

Een foto van medicijnen wekt de indruk dat het alléén om medicijnen gaat. Dat is uiteraard niet zo. En 

ook niet elke persoon met een handicap is ziek. Vervang de foto voor een andere, waar bijvoorbeeld 

ook een rolstoel en een hulphond op staan.   

 

Maak de brochure toegankelijker: 

13. Zorg dat de brochure op meerdere plaatsen te verkrijgen is 

Verhoog het bereik van de brochure. Als mensen van de brochure afweten en weten waar ze hem 

kunnen krijgen, zullen meer mensen de brochure lezen en draagt hij zijn functie beter uit. Denk aan de 

bibliotheek, het gemeentehuis, het ziekenhuis en de wachtkamer van de huisarts.  

 

14. Stuur de brochure mee met het aangifteformulier  

Doe dit als bij de Belastingdienst al bekend is dat deze persoon mogelijk recht heeft op aftrek van 

buitengewone uitgaven. Dit is te achterhalen uit informatie van voorgaande jaren.  

Dan bereik je ook de mensen die nog niet van het bestaan van de brochure afweten en mensen die 

zelf niet in staat zijn de brochure te bestellen of ergens op te halen. Het is een stukje service, die je 

van de overheid mag verachten.  

 

15. Gebruik een groter lettertype 

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben soms moeite met concentreren. Bovendien 

maken kleine letters de ogen sneller moe. Ook voor mensen die niet goed zien zijn grote letters beter.  

Dit geldt overigens ook voor ouderen, die ook tot de doelgroep van de brochure behoren. Grotere 

letters maken de brochure voor meer mensen toegankelijk.  

 

16. Vermijd het gebruik van cursieve letters 

Onderstreep belangrijke dingen liever, of druk de letters vet. Cursieve letters zijn kleiner en minder 

goed te lezen.  

 

17. Zorg voor een gesproken versie van de brochure 

Voor veel menen met een chronische ziekte of handicap zou het prettig zijn als de brochure in 

gesproken versie te downloaden is. De informatie is dan gemakkelijker te verwerken. Bovendien zijn 

mensen met een lager taalniveau en mensen met een visuele beperking hier enorm mee geholpen. 

Vele organisaties bieden hier op hun website al een mogelijkheid voor (zie bijvoorbeeld www.cg-

raad.nl). 

 

18. Maak de titel krachtiger 

De brochure valt dan meer op, geeft beter de inhoud weer en zal eerder mee worden genomen.  

Voorbeeld 1: Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven 

Voorbeeld 2: Aftrek van ziektekosten en andere buitengewone uitgaven 

 

19. Maak een aparte brochure voor mensen met een chronische ziekte of handicap, met daarin alleen 

de voor hen relevante informatie 

Het grootste deel van de lezers van de brochure bestaat uit mensen met een chronische ziekte of 

handicap. Om deze mensen tegemoet te komen en ze te helpen bij de selectie van informatie, zou een 

aparte brochure goed zijn. Er gevaar dat mensen met een chronische ziekte of handicap zich misschien 

anders behandeld voelen dan anderen voor wie de brochure bedoeld is, wordt dan ook gelijk 

weggenomen.  



  

 

 
110 

Tot slot wil ik de volgende tip aan de Belastingdienst meegeven: 

 

Zorg voor betere communicatie binnen de Belastingdienst en met andere overheidsinstanties. Er wordt veel 

onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van teksten, maar er wordt uiteindelijk weinig mee gedaan. Zorg dat 

er ook daadwerkelijk iets gebeurd met de aanbevelingen uit een onderzoek als dit, en communiceer het naar 

andere overheidsinstanties. Zo hoeft ‘het wiel’ niet telkens opnieuw uitgevonden te worden.  
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“Begrijpelijk taalgebruik is méér dan een kwestie van 

linguïstische competentie en juridische vakkundigheid.  

Het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid.”  

J. Gerits 
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7. Reflectie 

 

In dit hoofdstuk wordt het gehele onderzoek geëvalueerd. Eerst wordt de gebruikte literatuur besproken, 

daarna het vooronderzoek gevolgd door het experiment. Dan wordt er stilgestaan bij de gevonden resultaten 

en worden er verklaringen gezocht voor het niet uitkomen van bepaalde verwachtingen. Tot slot worden er 

enkele suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

7.1 Reflectie op de literatuur 

 

Er is erg veel onderzoek gedaan naar de leesbaarheid van teksten in het algemeen, maar ook naar de 

leesbaarheid van overheidsteksten. Dit zorgt voor een enorme lijst van relevante wetenschappelijke boeken, 

scripties en artikelen. Voor dit onderzoek is hier slechts een selectie uit gemaakt. Specifiek naar communicatie 

met mensen met een chronische ziekte of handicap was voorheen nog geen onderzoek gedaan. De bestaande 

literatuur was dus slechts een basis voor dit onderzoek. Dit onderzoek geeft nieuw inzicht in de communicatie 

met deze doelgroep.  

 

7.2 Reflectie op het vooronderzoek 

 

Om te bepalen waar de belangrijkste knelpunten van de brochure zitten, is er veel vooronderzoek verricht. Dit 

vooronderzoek was het belangrijkste fundament van het experiment. Wat de literatuur zegt is 1, maar 

belangrijk was ook om te weten wat er binnen beide belangengroepen leeft: de Belastingdienst en de 

doelgroep van de brochure, de burgers. De Belastingdienst constateerde een probleem: de lezers van de 

brochure hebben klachten over de brochure, en te weinig mensen weten nog van het bestaan van de 

aftrekpost en brochure, of maken er gebruik van. Zij wilden daar een oplossing op, en die kan alleen gezocht 

worden bij de lezers van de brochure zelf. Het vooronderzoek was daar een begin van. 

 

Op het vooronderzoek valt wel het een en ander aan te merken. Zo is er slechts één tekstschrijver gevraagd de 

tekst te evalueren, is er maar met één medewerker van de Belastingdienst gesproken en heeft slechts één 

medewerker van de CG-Raad een vragenlijst ingevuld. Dit kan wel een beeld geven van wat er leeft binnen de 

organisaties, maar het is niet representatief. Er mag dus niet verondersteld worden dat er binnen de gehele 

Belastingdienst of CG-Raad zo gedacht wordt. Wel zijn deze personen belangrijk geweest bij de ontwikkeling 

van beide brochures (die van de Belastingdienst en die van de CG-Raad).  

 

Ook de steekproef van de plus-en-minmethode en vragengesprekken was niet geheel representatief. Er zijn 

maar vijf respondenten geïnterviewd. Het was namelijk erg moeilijk om binnen deze doelgroep personen te 

vinden om te interviewen. Uit hun antwoorden mogen dan ook geen generaliserende conclusies worden 

getrokken. De conclusies gelden voor dié vijf personen, niet voor alle mensen met een chronische ziekte of 

handicap. Wel is bij het formuleren van de revisievoorstellen rekening gehouden met de aanneembaarheid en 

de ernst van de lezersproblemen.  

 

De functionele analyse en de analyse op basis van leesbaarheidsfactoren zijn slechts door één persoon 

uitgevoerd. Mogelijk zouden de resultaten anders uitvallen als er meerdere codeurs waren geweest. Bij 

sommige dingen is toch sprake van een stukje eigen interpretatie. Wel is geprobeerd de analysemethode zo 

uitvoerig mogelijk te beschrijven, om de analyses zo herhaalbaar te maken.  
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7.3 Reflectie op het experiment 

 

Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek is het experiment opgezet. Ook bij het experiment zijn een 

aantal kanttekeningen te plaatsen. Allereerst was er door een tegenvallend aantal deelnemers slechts ruimte 

om twee variabelen te onderzoeken. Het uitzetten van een oproep om deelnemers te verzamelen nam veel tijd 

in beslag omdat bij alle organisaties eerst om  medewerking moest worden gevraagd. Na toezegging duurde 

het vaak ook nog even voordat mijn oproep daadwerkelijk geplaatst was en mensen het lazen. Daarbij was het 

zomervakantie, dus waren veel organisaties niet te bereiken en waren veel mogelijke deelnemers op vakantie. 

Uiteindelijk hebben vijfenzeventig mensen gereageerd, waarvan uiteindelijk zestig mensen de enquête in 

hebben gevuld. Per variabele moeten er minimaal twintig respondenten zijn om aan de eis van 

representativiteit te voldoen, en er is een controlegroep nodig. Uiteindelijk waren er dus tweeëntwintig 

mensen (per variabele) die de gemanipuleerde versie lazen, en tweeëntwintig die de oorspronkelijke versie 

lazen, wat redelijk representatief is. 

 

De respondenten zijn via het internet benaderd en de enquête is via het Internet uitgezet. Hierdoor kregen de 

mensen die niet over een pc met internet beschikten geen kans om mee te doen. Mogelijk maakt dat de 

steekproef minder representatief. Er zijn tegenwoordig echter nog maar weinig huishoudens zonder PC, en 

vooral de mensen met een chronische ziekte of handicap hebben meestal wel een PC met internet, omdat ze 

vaak wat minder mobiel zijn. Ook zijn deze mensen vaak erg actief op forums. Vandaar dat er voor deze manier 

van benaderen is gekozen. Voor mensen die geen printer hadden was er wel de mogelijkheid om de tekst over 

de post thuisgestuurd te krijgen.  

 

De mensen wisten niet dat er verschillende versies van de tekst waren. Daardoor kunnen de resultaten  dus 

niet beïnvloed zijn. Wel wisten ze dat het een onderzoek was naar de lezergerichtheid van de brochure. 

Daardoor zijn ze misschien bewust op zoek gegaan naar bepaalde goede of slechte dingen die anders niet 

opgevallen waren. De gebruikte tekst was bovendien niet de gehele brochuretekst. Wel was het een 

representatief deel daarvan. Om de tekst te manipuleren is gebruik gemaakt van de adviezen van de 

tekstschrijver en de meningen van de respondenten van de plus/en/minmethode.  Ondanks dat is de 

manipulatie van de tekst mogelijk beïnvloed door de onderzoeker. Een ander had de tekst misschien op een 

andere manier herschreven.  

 

Om de waardering van de respondenten te meten is een 7-punts-likertschaal gebruikt. Deze liep van 

1=helemaal mee eens tot 7=helemaal mee oneens. Hierdoor is een stijging in de numeriek uitgedrukte 

waardering, juist een daling in de werkelijke waardering. Dat wil zeggen: hoe hoger het getal, hoe negatiever 

de mensen waren. Dat is erg verwarrend bij het interpreteren van de resultaten. Het was achteraf beter 

geweest als er een schaal was gebruikt van 1= helemaal mee oneens tot 7=helemaal mee eens.  

 

De samenstelling van de constructen is gedaan op basis van voorkennis uit literatuur en vooronderzoek. Een 

andere samenstelling van constructen – andere en/of meer stellingen – zou wellicht andere resultaten op 

kunnen leveren. Dat geldt ook voor de toetsingssituaties. Andere situaties zouden misschien beter tot de 

verbeelding spreken en voor andere resultaten zorgen. Een ander puntje hierbij is dat respondenten misschien 

hebben gedacht dat ze de situatie op zichzelf moesten betrekken, in plaats van zich proberen in te leven in een 

hypothetische situatie. Dat geeft een heel ander beeld van de situatie en kan dus ook de resultaten 

vertekenen. 

 

Over het kwalitatieve deel van het experiment valt ook nog iets op te merken. Lang niet elke respondent vulde 

de open vragen in. Daardoor zijn de hieruit afgeleide conclusies en aanbevelingen gebaseerd op minder 
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antwoorden dan bij het kwantitatieve deel. Ook kan de interpretatie van de kwalitatieve resultaten per 

persoon verschillen.  

 

7.4 Alternatieve verklaringen 

 

De mogelijke invloed van achtergrondvariabelen op de gevonden resultaten is reeds uitgesloten. De resultaten 

zijn dus volledig toe te schrijven aan de wijzigingen in de tekst. Een aantal resultaten kwam overeen met de 

verwachtingen, maar een aantal ook niet. Voor deze resultaten worden alternatieve verklaringen gezocht.  

 

Er werd verwacht dat het wijzigen van de aanspreekvorm positieve invloed zou kunnen hebben op de 

aantrekkelijkheid, de betrokkenheid en de persoonlijkheid van de tekst. Dat is echter allemaal niet het geval 

gebleken. Men vindt de tekst namelijk, zoals al eerder gezegd, nog steeds zakelijk en kortaf, de zinnen zijn 

algemeen en het is ‘puur informatie’. Een mogelijke verklaring hiervoor is de samenstelling van de constructen. 

Andere stellingen hadden misschien andere resultaten uitgewezen. Ook de manier van manipuleren kan van 

invloed zijn geweest. Misschien zijn er nog andere manieren om de aanspreekvorm te veranderen. Maar 

vooralsnog maakt de hier gekozen aanspreekvorm de tekst niet aantrekkelijker, meer betrokken en/of 

persoonlijker. Bovendien blijkt er uit de kwalitatieve gegevens dat veel mensen ook niet willen dat de 

Belastingdienst ze persoonlijk benadert en te dicht bij komt: “Het invullen van een belastingformulier gaat niet 

om persoonlijke benadering” en “Het hoeft niet persoonlijk te zijn. Als ik maar de voor mij persoonlijk benodigde 

informatie krijg.” 

 

Ook werd er verwacht dat het inkorten van de zinnen positieve invloed zou kunnen hebben op de 

functionaliteit, de aantrekkelijkheid en de betrokkenheid van de brochuretekst. Dat is niet het geval gebleken.  

Dit kan wederom misschien worden verklaard door de samenstelling van de constructen. Ook de wijze waarop 

de zinnen ingekort zijn kan invloed hebben gehad.  

 

Tot slot moet nog gezegd worden dat het voor iedereen verschillend kan zijn waar ze behoefte aan hebben; de 

één vindt een tekst met lange zinnen leesbaarder, de ander juist met korte zinnen. De één heeft behoefte aan 

veel uitleg en achtergrondinformatie, de ander niet. De één is gevoelig voor de manier waarop er over mensen 

met een chronische ziekte of handicap wordt gesproken, de ander niet.  

 

7.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 

 

Het is aan te raden bij een volgende onderzoek gebruik te maken van meerdere codeurs. Daarnaast moet 

worden geprobeerd om meerdere respondenten bereid te vinden om mee te werken aan het onderzoek.  

 

De conclusies van dit onderzoek roepen nieuwe vragen op: geldt dit voor alle vormen van communicatie? 

Bijvoorbeeld ook voor telefonische- en face-to-face-communicatie? En voor persoonlijke brieven? En wat als 

het een andere overheidsinstantie betreft, eentje waar de burgers geen geld uit eigen portemonnee aan 

hoeven te betalen? Het zou interessant zijn dit in de toekomst allemaal eens te onderzoeken.  

 

Een ander punt waar ik persoonlijk erg nieuwsgierig naar ben geworden is het volgende: zijn jongeren minder 

of juist meer gevoelig voor de manier waarop ze in een brochure als deze benaderd worden? Deze jongeren 

konden in dit onderzoek niet mee worden genomen omdat ze niet tot de doelgroep van de brochure behoren. 

Ze zijn immers, als ze nog geen achttien zijn en/of nog niet voldoende inkomen hebben, niet belastingplichtig. 

Wie weet ga ik me hier in de toekomst ooit nog eens in verdiepen. 
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”Ik heb er ’n handje van om mij in geleerde kringen in een 

gesprek te mengen en mij dan onmiddellijk aan het aldaar 

gangbare taalgebruik aan te passen. Als ik mij dan in het vuur 

van het gesprek achteloos een zin laat ontvallen als ‘De 

reconcivilitaire staat zou een preoccupaire wending moeten  

nemen’, kan het gebeuren dat het gezelschap  instemmend 

knikt.” 

Toon Hermans 
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