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Heerlijk Helder in de Zorg toolkit. Laagdrempelige inclusieve communicatie in de zorgsector
- ISBN13 9789090298375 - 1 ed. - Mechelen : Thomas More, 2016.
7 Snelwijzer-blad + 7 boekjes
Onderzoekers ontwikkelden een toolkit van 7 boekjes, inclusief een herkenningswijzer lage gezondheidsvaardigheden en
handige doorverwijskaartjes naar lees-en schrijfcursussen om uw hierbij te helpen.
Deze toolkit is bedoeld om bewustwording over de problematiek van gezondheidsvaardigheden te creëren bij medewerkers van
alle mogelijke zorgomgevingen.
Voor wie? Voor een brede en multidisciplinaire groep zorgprofessionals: communicatieverantwoordelijken, baliemedewerkers,
verpleegkundigen, huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, kinesisten en logopedisten, maatschappelijk
medewerkers, thuiszorgdiensten, woonzorgdiensten, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, ...
Ook bacheloropleiding die zorgcommunicatie in hun curriculum hebben, kunnen ermee aan de slag.
Inhoud:
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Afwerking: harde kaft metalen ringen - kleurprint
Extra: Handige losse inhoudssnelwijzers
Herkenningswijzer voor lage gezondheidsvaardigheden in hard papier voor op de balie of bureau.
Doorverwijskaartjes om laaggeletterde cliënten discreet naar lees- en schrijfcursussen door te verwijzen.
Klik voor meer info
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Heerlijk helder : weg met krommunicatie!
[auteur] Hautekiet, Jan ; [auteur] De Craemer, Ann. - ISBN13 978-94-6310-005-2 - 1 ed. - Antwerpen : Polis, 2015. - 159 p.
Begin 2015 startte het Radio 1- programma Hautekiet met de Heerlijk Helder-campagne.
Doel: recht maken wat krom is, namelijk de vaak nodeloos onbegrijpelijke communicatie van politici, juristen,
overheidsdiensten, banken, dokters en musea.
#HeerlijkHelder werd een begrip. Luisteraars stuurden massaal veel voorbeelden van onheldere taal in. Jan Hautekiet en Ann De
Craemer, voorzitster van het Heerlijk Helderpanel, geven in dit boek tal van voorbeelden van krommunicatie, die weleens op de
lachspieren werken.
Heerlijk Helder i s geen stijlgids, maar het vertelt wel waarom mensen wollige taal gebruiken, en waarom het voor henzelf en
hun publiek beter is dat ze dat niet doen.
Heerlijk Helder bevat illustraties van Kim.
Promotie film - Heerlijk Helder - Nieuwslezeres met ondertiteling
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Helder schrijven : 40 gouden regels voor aantrekkelijke en duidelijke professionele teksten
[auteur] De Baets, Greet. - ISBN13 978-90-496-1231-3 [paperback] - 1 ed. - Brugge : Vanden Broele, 2015. - 278 p., ill.
Taal- en communicatiespecialiste Greet De Baets beschrijft het hele schrijfproces vanuit het enige standpunt dat ertoe doet: dat
van de ontvanger. Daarbij ontleedt ze alle belangrijke principes: compacte teksten, actieve taal, positieve formuleringen,
eenvoudige woorden en correcte spelling.
Kortom, in deze uitgave vindt u:
- 7 schrijfstappen die leiden tot een logische en goed gestructureerde boodschap.

Link naar inhoudstafel

Link naar inhoudstafel
- 40 gouden schrijfregels die bijdragen aan een doeltreffende tekst.
- Talrijke tips voor een heldere en aantrekkelijke stijl.
- Concrete voorbeelden en checklists om de leerpunten in de praktijk te vertalen.
Zowel voor beginnende als voor ervaren tekstschrijvers is Helder schrijven een toegankelijk en onmisbaar werkinstrument.
Communicatieverantwoordelijke, assistent, vertegenwoordiger, student, zaakvoerder, helpdeskmedewerker of nog journalist:
iedereen vindt in deze leidraad de nodige tips en tricks om klare en duidelijke teksten tevoorschijn te toveren.
Greet De Baets begon als taaltrainer in bedrijven en groeide na zeven jaar door naar een leidinggevende functie. Sinds 2002
geeft ze communicatietraining en -coaching onder de firmanaam Greet Training. Haar passie is veilig communiceren in alle
omstandigheden: een boodschap geven die helder, correct, volledig, aanvaardbaar en overtuigend is. Greet werkt in het
Nederlands, Engels en Duits.

c:vocv:13560

Juridisch Nederlands
[auteur] Schoukens, Paul ; [auteur] Hendrickx, Karl ; [auteur] Terryn, Evelyne ; [auteur] Deschamps, Karen. - ISBN13 978-94-6292-730-8
[paperback] - Derde, herziene druk - Leuven : Acco, 2016. - 124 p.
Paul Schoukens, Karl Hendrickx, Evelyne Terryn (red.) ; Karl Hendrickx en Karen Deschamps
Een goede taalvaardigheid is een essentiële competentie van een jurist. Het recht is immers bij uitstek een talig beroep: de taal
is het belangrijkste werkinstrument waarvan de jurist zich bedient. Dat de aandacht voor juridische taalvaardigheid nodig blijft,
blijkt uit de aanhoudende klachten van rechtzoekenden over het te moeilijke taalgebruik van juristen. Dat een toegankelijke en
correcte rechtstaal wel mogelijk is, bewijzen rechters en advocaten die aandacht hebben voor hun taalgebruik. Het is daarbij
even veel een kwestie van willen als van kunnen. Aan dat kunnen hopen de auteurs alvast met dit boek bij te dragen.
Het bevat de belangrijkste struikelblokken voor juristen op taalkundig en communicatief vlak en tips om tot een efficiëntere en
toegankelijkere communicatie te komen, zowel tussen juristen onderling als tussen juristen en rechtzoekenden.
Dit boek vormt het eerste deel van een reeks van drie, waarvan de volgende delen zullen handelen over schrijven in de
juridische praktijk en rechts-wetenschappelijk schrijven.
Klik voor meer info
c:vocv:12778

Klare taal. Afkicken van ambtenarees
[auteur] Put, Gonnie. - ISBN13 978-2-509-02541-8 - Brussel : Politeia, 2015. - 78 p.
In reeks: Communicatie
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Afkicken van ambtenarees? Niet zo eenvoudig als het lijkt.
Dit handboek vol nuttige tips, voorbeelden en woordenlijstjes helpt u op weg. Past u de tips consequent toe? Dan wordt ook ú
een klaretaalschrijver.
En klare taal is heilzaam voor mens, maatschappij én economie. Leg dit boek daarom gerust op de hoek van uw bureau. Want
van mij mag u élke dag spieken. Deze gids is bedoeld voor al wie inwoners wil informeren in begrijpelijke taal: ambtenaren,
juristen bij overheidsorganisaties, mandatarissen en organisaties bijvoorbeeld. Want teksten van klaretaalschrijvers overtuigen
meer en geven vertrouwen. Op papier en op scherm.
Gonnie Put is juriste en werkte heel wat jaren voor verscheidene media waaronder Radio 4FM, VRT-televisie, De Standaard en
De Juristenkrant. Later ontdekte ze dat veel beroepsmensen nooit geleerd hebben hoe ze complexe boodschappen
lezervriendelijk kunnen maken. Daarom specialiseerde ze zich in incompanyschrijftrainingen voor (financiële) bedrijven, vrije
beroepen en organisaties en herschreef ze complexe teksten in klare taal. In oktober 2013 leidde dit tot de oprichting van
Bureau Klare Taal, een trainings- en adviesbureau voor klare taal in juridische en andere teksten.
Klik voor meer info
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Kort en krachtig : 50 tips voor goede museumteksten
[auteur] Van Soest, Marleen ; [auteur] Vels Heijn, Annemarie. - ISBN13 978-94-6262-145-9 [paperback] - Zwolle : Waanders Uitgevers, 2017. - 68
p., ill.
Teksten helpen de museumbezoeker bij het begrijpen, waarderen én genieten van museumcollecties. Gelukkig zijn
tegenwoordig overal in de musea informatieve teksten te vinden.
Maar zijn het ook altijd goede teksten? Te vaak zijn ze te lang, te ingewikkeld of slecht leesbaar vormgegeven.
Kort en krachtig is bedoeld voor alle schrijvers van museumteksten. Het bevat een theoretische onderbouwing waarom de ene
aanpak beter is dan de andere en er wordt uitgelegd hoe om te gaan met bijvoorbeeld leesbaarheid, oogbewegingen,
leesafstand, lettertypen en kleurcontrasten.
Een uitgebreide literatuurlijst geeft een overzicht van wat er de laatste decennia over het schrijven en lezen van informatieve
museumteksten is geschreven en biedt inspiratie voor verdere studie.
De auteurs van Kort en krachtig h
 ebben tientallen jaren ervaring met het schrijven van museumteksten voor grote en kleine
musea. Die ervaring willen ze graag doorgeven in deze 50 tips met voorbeelden van hoe het wel en hoe het niet moet, zowel
wat betreft het schrijven van de teksten als de vormgeving.
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Leesbaar schrijven
[auteur] Defrancq, B. ; [auteur] Van Laecke, G.. - ISBN13 978-90-441-2340-1 - Antwerpen - Apeldoorn : Garant, 2009. - 168 p.
25 cm ; 1 cd_rom
Leesbaar schrijven is een boek dat u helpt teksten te schrijven die door de meeste mensen gelezen kunnen worden.
De auteurs leggen niet alleen uit hoe u dat best aanpakt, maar ook waarom het zo belangrijk is. Ze beschrijven kort wat lezen is
en wat lezen moeilijk maakt en ze tonen hoe leesbaarheid gemeten wordt.
Met een hele reeks voorbeelden illustreren ze hoe moeilijke teksten eenvoudiger kunnen. Alle aspecten van een tekst krijgen
aandacht: lettertypes, layout, woordkeuze, structuur en lengte van de zin,...
Lezers kunnen ook zelf proberen om moeilijke teksten eenvoudiger te maken: elk hoofdstuk van het boek heeft een eigen reeks
oefeningen. Met de software die bij het boek hoort (Zelftest Leesbaar Schrijven), kunnen ze hun eigen prestaties beoordelen.

c:vocv:13559

Scanbaar schrijven : aandacht vangen van lezers met weinig tijd
[auteur] Van Bogaert, Mark. - ISBN13 978-94-014-1852-2 [paperback] - 1 ed. - Leuven : LannooCampus, 2016. - 231 p., ill.
Do's en don'ts voor teksten met plakfactor; Hoe kijkt uw lezer? Hoe leest uw kijker? En hoe trekt u uw lezer met weinig tijd toch
uw tekst in?
Scanbaar schrijven is een boek voor iedereen die teksten schrijft die rechtstreeks naar de lezer gaan, zonder dat er een
professioneel vormgever aan te pas komt. Voor scholen, bedrijven, overheidsinstanties en verenigingen.
In dit boek vindt u de basisregels om een tekst professioneler en lezersvriendelijker vorm te geven, ook met een eenvoudig
tekstverwerkingsprogramma als Word.
U ziet eerst hoe kranten het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan hoe u de KRANT-methode (Koppen, Reliëf,
Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes) toepast op uw eigen teksten: van memo tot cv, van e-mail tot vergaderverslag,
van webtekst tot persbericht.
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Scanbaar schrijven leert u te kiezen voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties, voor blikvangers die blijven hangen.
En uiteindelijk voor het comfort van uw lezer.
Klik voor meer info
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Schrijven in eenvoudig Nederlands
[auteur] Heij, Karen ; [auteur] Visser, Wessel. - ISBN 90-12-11657-0 - Den Haag : Sdu, 2006. - 80 p.
Hoe zorg je ervoor dat 95% van de Nederlanders je tekst begrijpt?
Dit boek vertelt het je. Met 29 regels voor eenvoudig Nederlands bieden Karen Heij en Wessel Visser een concrete en direct
toepasbare leidraad voor effectieve communicatie. Samen ontwikkelden ze Texamen, een revolutionair instrument waarmee je
de begrijpelijkheid van teksten kunt meten en begrijpelijk kunt maken. Op basis van Texamen formuleerden ze hun regels voor
eenvoudig Nederlands.
Doelgroep
Dit boek is bedoeld voor iedereen die teksten schrijft voor een breed publiek.
- Voor communicatieprofessionals die schrijven voor heterogene doelgroepen.
- Voor ambtenaren die brieven, folders en formulieren maken voor alle lagen van de bevolking.
- Voor copywriters die ook laagtaalvaardige doelgroepen willen bereiken.
- Voor journalisten die het hun lezers nog gemakkelijker willen maken.
Dit boek is onmisbaar voor iedere schrijver die wil dat zijn lezers zijn teksten gemakkelijk kunnen begrijpen!
Auteurs Karen Heij en Wessel Visser zijn werkzaam voor Bureau Taal.

c:vocv:14098

Verleid je lezer online : succesformules voor overtuigend en creatief schrijven
[auteur] Buis, Ellis ; [auteur] Hardholt, Joyce. - ISBN13 978-94-6272-138-8 [paperback] - Zaltbommel : Thema, 2018. - 235 p., ill.
Je wilt teksten schrijven die raak schieten en waar je lezers hebberig van worden. Teksten die ervoor zorgen dat ze in actie
komen: een aankoop doen, een offerte opvragen, iets downloaden of inschrijven voor een nieuwsbrief. Maar het lukt je niet om
die wervende woorden op papier te krijgen, laat staan om er onderscheidend in te zijn.
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Geen zorgen, want dit is makkelijker dan je denkt! In dit praktische boek leer je de ins & outs van vlot en wervend schrijven.
Ontdek hoe je je lezers enthousiast krijgt, verrassende invalshoeken bedenkt en teksten maakt die online goed vindbaar zijn.
Je krijgt antwoord op vragen als: hoe krijg je de aandacht? Hoe houd je die vast? Hoe verleid je je lezers met jouw aanbod, ook
als zij de tekst op hun telefoon bekijken of haastig door je website klikken?
Je krijgt een mix geserveerd van oude, effectieve schrijfwetten en de frisse kneepjes van online copywriting. Met de
succesformules in dit boek behoren jouw schrijfzorgen tot het verleden.
Laat je inspireren en schrijf vanaf nu teksten die doen wat ze moeten doen: je doelgroep overtuigen en in beweging brengen.
Verleid je lezer online is de compleet geactualiseerde herdruk van de bestseller Commercieel en creatief schrijven.
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Werve(le)nd schrijven : 9 technieken om je lezer in beweging te brengen
[auteur] Van Landeghem, Bavo. - ISBN13 978-94-92944-25-2 - Nevele : Nevelland, 2018. - 166 p.
Een mailtje naar een collega, een bewonersbrief, webtekst of e-mailuitnodiging, je wil vaak maar 1 ding: (re)actie van je lezer.
Dat hij in beweging komt. En dat is niet vanzelfsprekend als we dagelijks overspoeld worden door woorden.
Het boekje Werve(le)nd Schrijven gaat niet over goed of fout schrijven.
Het reikt je wel 9 technieken aan om die ene overtuigende tekst te schrijven die je lezer triggert om te doen wat jij wil. Een
hands-on boekje met praktische schrijftips onderbouwd met leerrijke inzichten uit de literatuur.
Voor wie? - iedereen die af en toe professioneel of privé een tekst schrijft of aanpast - commerciële medewerkers die
nieuwsbrieven of webcopy schrijven - accounts bij bureaus die geregeld offertes opstellen - startende copywriters en redacteurs
die sterker in hun schoenen willen staan - bedrijfsleiders die zelf hun eigen interne en externe communicatie willen schrijven marketingexperts om geschreven werk van anderen te beoordelen.
Inhoudsopgave

E-document
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Een begrijpelijke(re) bijsluiter voor iedereen ? Een onderzoek naar de complexiteit en de begrijpelijkheid van een
originele en een gereviseerde geneesmiddelenbijsluiter onder laaggeletterden en niet-laaggeletterden
[auteur] van Zwieten, Martime ; [auteur, prom.] Lentz, Leo. - Utrecht : Universiteit Utrecht, 2018. - 64 p.
Master thesis - Faculty of Humanities Theses
De bijsluiter van geneesmiddelen is de meest geraadpleegde schriftelijke informatiebron wanneer mensen op zoek gaan naar
geneesmiddeleninformatie. De bijsluiter wordt gezien als betrouwbaar, duidelijk en up-to-date.
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Verschillende onderzoeken tonen echter aan dat er verbeteringen mogelijk zijn in de huidige bijsluiter. De bijsluiter is gebaat
bij eenvoudiger taalgebruik en daarom moet de begrijpelijkheid van de bijsluiter verbeterd worden. Eerdere onderzoeken naar
de begrijpelijkheid van de bijsluiter maken onderscheid in het opleidingsniveau van proefpersonen. Maar hiermee wordt een
belangrijke doelgroep die problemen ervaart met de begrijpelijkheid van geneesmiddeleninformatie gepasseerd:
laaggeletterden.
Omdat laaggeletterden niet worden meegenomen in eerdere onderzoeken naar de begrijpelijkheid van de bijsluiter, wordt in
dit onderzoek een originele bijsluiter getest, maar ook een revisie van deze bijsluiter onder zowel laaggeletterden als
niet-laaggeletterden.
Klik voor meer info
c:vocv:14142

Opinie : Direct duidelijk, overheid moet klare taal spreken
[auteur] Van Hoorde, Johan ; [auteur] Jansen, Carel. - 2018. - 3 p.
In: Dagblad van het Noorden
Veel mededelingen van de overheid zijn voor burgers moeilijk te volgen. Een gevolg van onbegrijpelijk en onnodig ingewikkeld
taalgebruik. Tijd voor actie. Veel Nederlanders ondervinden problemen als ze brieven, nota’s, formulieren, websites en andere
uitingen van de overheid proberen te begrijpen.
Dat maakt het moeilijk om goed te functioneren als staatsburger en als gebruiker van overheidsregelingen. Als staatsburger in
een democratische samenleving moeten we immers allemaal kunnen doorzien wat de overheid vindt, doet en zou kunnen
doen. En als gebruiker van overheidsregelingen moeten we kunnen begrijpen wat de overheid van ons vraagt of aan ons te
bieden heeft.
Klik voor meer info
c:vocv:14349

Digitale formulieren voor iedereen ?
[auteur] Romijn, S.. - Utrecht : Universiteit Utrecht, 2018. - 67 p.
Master thesis - Faculty of Humanities Theses Master thesis
Een empirisch onderzoek naar de verschillen tussen laaggeletterden en laagdigivaardigen in de problemen die zij ervaren bij het
invullen van digitale formulieren. Steeds meer lokale overheden bieden hun dienstverlening digitaal aan.
Dit betekent dat burgers digitale formulieren moeten kunnen gebruiken en invullen. Dit kan echter problematisch zijn voor
mensen met lage digitale en taalvaardigheden.
Onderzoek wijst uit dat het invullen van formulieren een lastige taak kan zijn voor mensen. Er kunnen problemen ontstaan met
de begripstaken; het begrijpen en interpreteren van woorden, vragen en tekstfragmenten. Mensen met lage taalvaardigheden
laaggeletterden kunnen moeite hebben met de tekstfragmenten, onduidelijke vragen of moeilijke woorden. Mensen met lage
digitale vaardigheden laagdigivaardigen kunnen problemen ervaren met het besturen van de computer en moeite hebben met
het begrijpen van tekstuele informatie op het internet.
Er zijn ook laagdigivaardigen die laaggeletterd zijn en hierdoor moeite hebben met zowel het tekstuele als het digitale aspect
van digitale formulieren.
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De laaggeletterden en laagdigivaardigen zijn op te delen in twee groepen: NT1ers (Nederlands als moedertaal) en NT2ers
(Nederlands als tweede taal).
In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre NT1- en NT2-laagdigivaardigen en NT1- en NT2-laaggeletterden verschillen in de
problemen die zij ervaren als ze een digitaal formulier invullen. Dit onderzoek maakt deel uit van een project van Lost Lemon
die onderzoek doet naar toegankelijke digitale formulieren.
In dit onderzoek is een origineel formulier van de gemeente Zaanstad en een aangepaste versie van hetzelfde formulier
voorgelegd aan NT1- en NT2-laaggeletterden en NT1- en NT2-laagdigivaardigen. Zij hebben in tweetallen het formulier ingevuld
terwijl zij hun gedachten hardop aan elkaar vertelden en observatoren noteerden tegen welke problemen de proefpersonen
aanliepen.
Er moet voorzichtig omgegaan worden met de resultaten omdat er weinig NT1-proefpersonen hebben meegewerkt en het
nieuwe formulier een pdf-bestand was, waardoor de computerproblemen op mondelinge wijze door de proefpersonen werden
toegelicht en niet op dezelfde manier getoetst konden worden als in de testfase van het originele formulier. Met enige
voorzichtigheid kan geconcludeerd worden dat een verschil is tussen NT1ers en NT2ers op het gebied van moeilijke woorden in
het originele en nieuwe formulier. Wat betreft tekstfragmenten en computerproblemen zijn er nauwelijks verschillen aan te
wijzen.
Klik voor meer info
c:vocv:14128

Project kruid - Breng het gerecht op smaak met een toegankelijke taal
- Brussel : Hoge Raad voor de Justitie, 2018. - 39 p.
Het Krokusplan 2017-2020 van de Hoge Raad voor de Justitie (verder HRJ) is een meerjarenprogramma met verschillende
projecten. Een daarvan is zorgen voor aandacht voor toegankelijke en begrijpelijke rechtstaal bij magistraten en
niet-magistraten om de toepassing van het recht mogelijk te maken of te vergemakkelijken.
Deze tekst is een aanzet om alle medewerkers binnen en buiten justitie te stimuleren om permanent bezig te zijn met helder en
toegankelijk taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk.
Het is ook een instrument om initiatieven van de HRJ zelf en van gerechtelijke instanties of hun partners kritisch te beoordelen.
De focus ligt op het juridisch taalgebruik dat verband houdt met gerechtelijke procedures. Deze tekst richt zich in de eerste
plaats tot de juridische professionals.
De tekst is opgebouwd uit drie delen.
- Het eerste deel beschrijft de noodzaak om samen te werken aan een toegankelijk taalgebruik. De HRJ geeft ook enkele
algemene richtlijnen mee.
- In het tweede deel brengt de HRJ verslag uit van de werkzaamheden van de werkgroep Toegankelijke en begrijpelijke
rechtstaal die hij voor dit project oprichtte.
De werkgroep analyseerde een reeks initiatieven over toegankelijke rechtstaal. Op basis van die analyse formuleert de HRJ een
aantal concrete aanbevelingen om projecten rond toegankelijke rechtstaal meer kans op slagen te geven. Het derde deel is een
handig overzicht van bestaande projecten (met contactadressen!) die anderen kunnen inspireren om ook te werken aan een
toegankelijke rechtstaal. Een nuttige literatuurlijst sluit het geheel af.
Klik voor meer info
c:vocv:13767

Twintig tips voor een heldere taal en heldere teksten. HOU JE TAAL Heerlijk Helder
- Brussel : Informatie Vlaanderen, (2017). - 18 p.
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Deze brochure wil je helpen om je taal heerlijk helder te houden.
Heerlijk helder communiceren is niet alleen een zaak van communicatiespecialisten en -diensten. Het is iets waar je als
medewerker van een organisatie elke dag werk van kunt maken.
Klik voor meer info

Website
c:vocv:13757

Heerlijk helder
- Brussel : Informatie Vlaanderen.
In: https://overheid.vlaanderen.be/heerlijk-helder
Deze pagina’s willen je helpen om je taal heerlijk helder te houden. Heerlijk helder communiceren is niet alleen een zaak van
communicatiespecialisten en -diensten. Het is iets waar je als medewerker van de Vlaamse overheid elke dag werk van kunt
maken.
Als je heerlijk helder wilt zijn, kost dat tijd en energie en soms ook veel moeite, maar je investering loont. Niet alleen voor je
doelgroep, maar ook voor jezelf en je organisatie.
Hieronder vind je tips over vier belangrijke aspecten van de communicatie: de doelgroep, de structuur, de formulering en de
toetsing. Ze zijn vooral nuttig als je teksten schrijft, maar ze kunnen je ook helpen als je langere mondelinge boodschappen
voorbereidt, bijvoorbeeld mondelinge presentaties.
c:vocv:12671

NedBox
In: http://nedbox.be/
NedBox is een nieuwe website om Nederlands te oefenen. Dat kun je hier op een leuke manier doen, via tv-fragmenten en
krantenartikels.
NedBox i s een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU Leuven als promotor. Het Europees Integratiefonds
en de Vlaamse overheid ondersteunen het project.
c:vocv:13984

Patatifed - Talen leren met Patatifed
- (2018).
In: http://patatifed.be/
Patatifed i s een talenwebsite speciaal voor federale ambtenaren.
Het is een website met leertips, tools, spelletjes, activiteiten, boeken, sites voor wie zijn Frans of zijn Nederlands wil oefenen.
En het is een netwerk van oefenpartners: registreer je en vind een andere ambtenaar met wie je je talen oefent.
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Er is nog meer! Patatifed s
 telt een nieuw aanbod voor om de tweetaligheid van teams te stimuleren.

c:vocv:14449

Schrijfassistent Nederlands
Brussel : VRT Taal, (2018).
https://www.schrijfassistent.be/splash.php
Welkom op de website van de Schrijfassistent, de online schrijfhulp ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van
de KU Leuven, in samenwerking met de VRT en De Standaard.
De Schrijfassistent is er om u te ondersteunen tijdens het schrijfproces.
De Schrijfassistent werkt wonderlijk eenvoudig.
- Eenvoudig: u kleeft uw tekst in de webpagina en haalt hem door de checks.
- Wonderlijk: u hoeft niet langer zelf te weten welke de mogelijke fouten zijn, de Schrijfassistent b
 rengt ze naar u toe. Hij
geeft u daarbij beknopt taaladvies óf reikt u een alternatief aan.
Adviezen en alternatieven zijn onder meer gebaseerd op VRT Taalnet, Taaladvies.net en het De Standaard-boekje Hoe
Vlaams mag uw Nederlands zijn.
De Schrijfassistent is een product dat in het verlengde van onze taal zelf altijd wel een beetje in ontwikkeling zal blijven.
-

c:vocv:4728

Wablieft
In: h
 ttp://www.wablieft.be
http://www.wablieft.be/tekstadvies
Elke woensdag lezen meer dan 45.000 mensen de Wablieft- krant, onze krant in duidelijke taal. Elke twee weken is er de
Kleine Wablieft, als opstap naar onze Wablieft -krant.
Tekstadvies Wablieft d
 eelt expertise met andere organisaties in de trainingen Duidelijk Schrijven. Onze redacteurs
herschrijven ook folders, brieven, webteksten, formulieren ... voor onze klanten.
Vlotte boeken, omdat lezen leuk is! Graag lezen doet beter lezen. Daarom zijn er de Wablieft-boeken. Bij de boeken horen
luistercd's, lesmappen en allerhande activiteiten, zoals leeskringen en studiedagen.
Wablieft-prijs Elk jaar bekronen we één persoon, project of organisatie met de Wablieft- prijs.
Want Wablieft wil anderen aanmoedigen om duidelijke taal te gebruiken. Projecten Wablieft werkt geregeld projecten uit met
andere partners.
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Nieuw INFOBOX

In de INFOBOX vind je alle updates van de Vocvo-Infotheek. We plaatsen een overzicht van onze nieuwe literatuurlijsten, informatiebundels
en wetenschappelijke artikels. De focus ligt hier ook op geletterdheid, onderwijs in detentie en duidelijke taal. Zo blijf je op de hoogte
van boeiende achtergrondliteratuur en interessant lesmateriaal. Meer info en de eerste edities vind je hier.
Wil je de INFOBOX ook ontvangen? Stuur dan een mail naar jannik.dirickx@vocvo.be

Infotheek
Heb je nog vragen? Contacteer dan onze infotheekverantwoordelijke. De infotheek is enkel na afspraak te bezoeken.
Mail naar ludwine.liefooghe@vocvo.be of bel naar 015 44 65 11 om een afspraak te maken.
Vocvo, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen
t. 015 44 65 00
e. ludwine.liefooghe@vocvo.be
w. www.vocvo.be
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