
Instructie bij het organiseren van een informatieavond in heldere taal voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Doelgroep 

De informatieavond is vooral bedoeld voor de NT1 doelgroep, maar NT2’ers zijn uiteraard 

ook van harte welkom. 

 

Tips 

 Start op tijd met de voorbereidingen. Het benaderen en activeren van 

samenwerkingspartners, politieke partijen en de doelgroep vraagt tijd. 

 Organiseer de informatieavond in de avonduren, dan heb je grotere kans dat de 

vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen kunnen.  

 Start met brood en soep, dat geeft de aanwezigen de kans om rustig te wennen. 

 Organiseer de avond op een laagdrempelige locatie.  

 Nodig vooral ook voorbeeldpersonen en bekenden van de doelgroep uit. En vraag of 

zij hun netwerk kunnen uitnodigen. 

 

Samenwerkingspartners 

 Zoek contact met het taalpanel (indien lokaal/regionaal beschikbaar) of met 
taalambassadeurs via Stichting ABC. Nodig hen uit en vraag of zij de uitnodiging 
willen delen in hun cirkel.  

 Bespreek hun rol: 
o Aan de bel trekken tijdens het debat als er taal wordt gebruikt die zij niet 

begrijpen, om zo bewustwording te creëren voor het belang van heldere taal.  
o Als er wordt gekozen voor een verkiezing van het meest helder geschreven 

partijprogramma, dan spelen de taalambassadeurs en/of het taalpanel hier 
ook een belangrijke rol in. Zij beoordelen de programma’s namelijk. 

 Betrek zo snel mogelijk iemand van de gemeente erbij, liefst een actieve 
beleidsambtenaar. Vraag of deze persoon vertegenwoordigers van de lokale 
politieke partijen kan uitnodigen. Zie uitnodiging vertegenwoordigers politieke 
partijen. 

 Neem contact op met ProDemos, zij kunnen het informatieve deel van de 
bijeenkomst verzorgen: https://prodemos.nl/.  

 

Keuze programma prijzen 

Het is belangrijk dat politieke partijen de urgentie van het gebruik van heldere taal kennen. 

Om partijen hierin te stimuleren, kun je prijzen uitreiken (en daarmee de partijen die heldere 

taal gebruiken belonen). De verkiezing kun je op meerdere manieren inzetten: 

o De ‘Heerlijk Helder Partijprogramma’ prijs voor de politieke partij met het 

meest duidelijke programma: 

In dit geval moet de bibliotheek alle partijprogramma’s doornemen en 

beoordelen op eenvoudige taal. Ook vraagt dit inzet voor het taalpanel of 

taalambassadeurs, ook zij moeten alle partijprogramma’s doornemen en 

beoordelen op eenvoudige taal. 

o De ‘Heerlijk Helder Partijprogramma’ prijs voor de politieke partijen met de 

meest duidelijke programma’s: 

Bij deze prijs beloon je alle partijen die naast hun partijprogramma ook een 

programma in eenvoudige taal hebben. 

o De ‘Helder Verhaal’ prijs voor de vertegenwoordiger van een politieke partij 

die de meest heldere taal in het debat spreekt: 

Dit bepaalt het taalpanel/bepalen de taalambassadeurs op de avond zelf. 



 

Communicatie: 

- Het gaat in essentie om laagopgeleiden of mensen die moeite hebben met de 
Nederlandse taal: 

o Helder taalgebruik is erg belangrijk, houd het dus eenvoudig. Probeer 
moeilijke woorden te voorkomen of hak ze in stukjes. Gebruik bijvoorbeeld 
informatie avond (in plaats van informatieavond) en gemeenteraads-
verkiezingen (in plaats van gemeenteraadsverkiezingen). 

o Zij hebben vaak weinig met verkiezingen of kunnen zich daar soms onzeker 
over voelen. Verkiezingen zijn onbekend terrein, dus een korte toelichting 
over de gemeenteraadsverkiezingen en waarom het belangrijk is om te 
stemmen is belangrijk. 

- Nodig de doelgroep via verschillende kanalen en via verschillende 
samenwerkingspartners uit. Vraag of zij ook hun communicatiekanalen willen inzetten. 

- Vermeld het evenement op de website, hang posters op, stuur uitnodigingen, gebruik je 
socials (met name facebook), deel flyers uit tijdens taaloefengroepen en laat partners 
ook hun communicatiemiddelen inzetten.  

 


