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Vooraf 
Op m’n 15e zag ik kunstschilder als de ideale toekomst. Op m’n 17e wilde ik 
doctor aan de TU Delft worden. Op m’n 21e moest en zou ik met een HTS 
diploma op zak aan het werk in de ruimtevaart bij Fokker, ook al een 
jongensdroom. Het werd het begin van een wonderlijke carrière die me van 
heel technisch bezig zijn steeds meer naar management en toezicht voerde. 
Toen ik in 2008 tijdens de Moshe opleiding het verschijnsel ‘onbegrijpelijke 
werk instructies’ tegenkwam bij inspecties in een transport en opslag bedrijf 
was m’n interesse gewekt. 
Na een veel te grote scriptie hierover volgde een cum laude master diploma 
en na omwerken tot proefschrift volgde in 2010 de promotie aan de TU Delft. 
Dat doctor worden was gelukt maar het kunstschilder zijn zakte weg . . . 
Ik ben tot de dag van vandaag als gast onderzoeker aan de vakgroep Safety & 
Security Science van de TBM faculteit verbonden gebleven.  
Een groot aantal publicaties over ‘taal & veiligheid’  in wetenschappelijke 
journals en vakbladen en diverse lezingen maakten mijn werk bekend in het 
land. Dat had gevolgen waarvan ik de omvang niet meer kan overzien. 
Twee publicaties ben ik bijzonder trots op, hoewel ze niet van mijn hand zijn: 
De Handreiking Taal en Veiligheidsrisico’s van de Stichting van de Arbeid die 
dankzij mijn initiatief bij SZW, mijn aandringen en ondersteuning door TNO is 
gemaakt en het Arbo-Informatieblad AI 59 over het schrijven van begrijpelijke 
instructies door BureauTaal waar ik op de achtergrond een inbreng in had. 
Terwijl ik dit boekje schrijf loopt de ontwikkeling van een E-learning module 
bij de InspectieSZW. In de toekomst zullen alle Arbo- en MHC inspecteurs in 
hun opleiding het onderwerp ‘taal & veiligheid’ mee krijgen. 
Dit boekje is een verzameling praktische wenken voor de inspecteur en voor 
de veiligheidskundige die het onderwerp ‘taal en veiligheid’ beet wil pakken. 
Het is geïllustreerd met wat voorbeelden van pictogrammen die helpen maar 
in veel gevallen ook niet alles zeggen.  Tekst blijft dus nodig ! 
 
Ik zal nog wel een tijd lang bij dit onderwerp betrokken blijven.  Nu m’n 
pensioen nadert neem ik me voor om het schilderen maar weer eens op te 
gaan pakken . . . 
 
Paul Lindhout 
April 2016 
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2013  Arfanta, Italië.  Aan het schilderen !  
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Key-findings 
In juni 2010 werd een artikel over mijn proefschrift in het VNCI blad Chemie 
Magazine gepubliceerd. Daarna volgden er nog meer in andere vakbladen. 
Op 23 maart 2012 stond ik voor een groep werkgevers in de Rotterdamse 
haven. In een zaaltje in het Deltalinqs gebouw confronteerde ik ze met de 
belangrijkste resultaten uit mijn promotie onderzoek. Dit zijn ze: 
 

Tussen 5 en 10% van de zware ongevallen ontstaat door 
taalproblemen. 
 
76% van de bedrijven onderkent taalproblemen als gevaar maar 65% 
beheerst de bijbehorende risico’s niet. 
 
De literatuur meldt 22 aan taalproblemen gerelateerde gevaren maar 
die komen slechts bij 17% van de bedrijven in RI&E, Management 
systeem of VBS voor. 
 
Taalproblemen krijgen in de rubrieken van ongeval  onderzoek-
methodes een factor 4 minder aandacht dan op grond van 
onderzochte zware ongevallen evenredig zou zijn. 
 
10% Laaggeletterdheid is onderschat ten opzichte van de 25% IALS-3  
startkwalificatie die de informatie maatschappij vraagt. In totaal haalt 
tussen 3 en 4 miljoen mensen die niet. 
 
De begrijpelijkheid van rond 50% van de veiligheidsdocumenten in 
Seveso bedrijven is onvoldoende voor de mensen die er mee werken. 
 
Het huidige CEF - B1 criterium voor voldoende leesbaarheid 
confronteert nog 20% van de lezers met een moeilijk of niet te 
begrijpen veiligheidsdocument. 

 
Ik vertelde daarna mijn verhaal over het onderzoek in de hoog risico chemie 
bedrijven.  Ik kwam daar bedrijven die het goed aanpakten tegen maar ook 
bedrijven die er geen aandacht aan schonken. Het meest getroffen was ik 
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door de constatering dat bedrijven er soms juist wel veel energie in staken 
maar op een verkeerde manier. 
 
Aan het einde besprak ik daarom een paar dwaalwegen die ik bij bedrijven 
had aangetroffen.  Dit zijn de belangrijkste :  

49 %  geeft veiligheidsinformatie alleen schriftelijk 
32 %  vertaalt maar vergeet laaggeletterdheid bij anderstaligen   
29 %  verbetert leesbaarheid van tekst alleen met vormgeving  
13 %  laat wel een handtekening zetten maar checkt niet of het is  
          begrepen 

 
Op dat laatste reageerde een van de aanwezigen met : “Dat snap ik wel, ze 
willen de kloten klaren !” 
 
Daarna volgde een stevige discussie waarin we het op de keper beschouwd 
allemaal eens  bleken te zijn: dit kan toch eigenlijk niet zo.  
 
Mijn advies aan de toehoorders was om aan de slag te gaan met : 
-Branche voorlichtingsactiviteiten 
-Branche RIE voorbeelden  
-‘Best practices’ uitwisselen 
-Taalproblemen in veiligheidsprocedures opnemen 
-KPI – Leesbaarheid introduceren 
-Registratie van ‘taal’ ongevallen 
 
Vier jaar later, in het voorjaar van 2016 is er bij bedrijven regelmatig activiteit 
rond het thema  taal en veiligheid, zowel met aandacht voor de meertalige 
werkvloer als voor leesbare instructies.  
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Drie soorten taalproblemen 
Taalproblemen zijn te plaatsen onder drie hoofdgroepen: 
 
-Laaggeletterdheid 
Volgens de Stichting Lezen en Schrijven is  10% van de mensen - ongeveer 
1.700.000 -laaggeletterd. Ze hebben anderen nodig om hun leven op orde te 
houden. Alleen een schriftelijke instructie verstrekken werkt bij deze mensen 
niet voldoende. Deze 1.7 miljoen mensen moeten het werk zien, horen, 
voelen en begrijpen.  Maar liefst  2.000.000 mensen hebben een net iets 
betere taalvaardigheid maar dat betekent nog steeds dat ze bijvoorbeeld niet 
goed met computers overweg kunnen. Een tekst moet op het juiste 
taalniveau zijn om hem te kunnen begrijpen. Bij beroepen zoals monteur, 
magazijnmedewerker, productie medewerker en chauffeur komt laag-
geletterdheid vaker voor. Er zijn circa 1.000.000 laaggeletterden  met 
Nederlands als moedertaal  en de andere circa 700.000 hebben een andere 
moedertaal. Vaak is het Nederlands hun tweede taal. Oudere werknemers 
zijn vaker laaggeletterd als jonge werknemers. Een werknemer zal niet gauw 
vertellen dat hij moeite met lezen en schrijven heeft. Een werkgever zal het 
probleem moeten opsporen en er rekening mee houden bij het toedelen van 
werkzaamheden en het geven van instructies. Hij heeft daarvoor de 
beschikking over diverse middelen om laaggeletterdheid te herkennen en om 
werknemers door extra on-the-job training veilig te laten werken.  
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-Meertalige werkvloer 
In de grotere steden wonen mensen van rond de 100 nationaliteiten. Ook op 
de werkvloer wordt het steeds internationaler. Uit mijn eigen onderzoek in 
de Chemie sector is gebleken dat alles tussen 1 en 10 talen tegelijk op de 
werkvloer voorkomt in praktijk. Er ontstaan groepjes die niet met elkaar 
kunnen communiceren. De leiding heeft moeite om iedereen zelf direct aan 
te sturen. Het is van groot belang om een gemeenschappelijke voertaal te 
kiezen die iedereen spreekt. Dat zorgt voor betere communicatie over 
veiligheid en over de uitvoering en voor betere coördinatie in het werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Te hoog taalniveau  
Bedrijven maken steeds meer gebruik van schriftelijke instructies op papier of 
beeldschermen. De eigenschappen grafische vormgeving, overzichtelijke 
indeling en illustraties dragen bij aan het begrijpen van de tekst zelf en niet 
andersom. De tekst is het belangrijkst. Een werknemer moet een instructie 
kunnen begrijpen om hem juist uit te kunnen voeren. Als een werknemer de 
tekst zelf niet kan begrijpen ontstaat ondanks een fraai verzorgd document 

Toren van Babel (1563)          Pieter Breughel de Oude (1525-1569)  

114 x 155 cm                           Kunsthistorisches Museum, Wien 
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toch een gevaar voor de veiligheid. Een moeilijk te begrijpen tekst is niet door 
‘grafisch opleuken’ opeens begrijpelijk te maken. 
In de EU is een schaal voor taalniveaus in gebruik, de CEF schaal. (Common 
European Framework of Reference for Languages)  Deze loopt van 
Basisschool niveau A1, via A2, B1, B2 en C1 omhoog tot Universitair 
eindniveau C2.  Iemand met een LBO of VMBO opleiding heeft meestal een 
taalniveau rond A2 of B1. Laaggeletterden zitten op het laagste niveau A1. 
Een werknemer die Nederlands heeft geleerd op een inburgeringscursus 
bereikt daar niveau A2. Werknemers met MBO en HBO opleidingen zitten op 
B1 en B2 niveau. 
Feit is dat iemand een tekst die 1 niveau hoger dan het eigen niveau met 
moeite nog net kan begrijpen. In de praktijk komt het vaak voor dat een HBO 
ingenieur een werkinstructie voor een groep LBO monteurs schrijft. Als de 
HBO kracht op B2 schrijft en de gebruikers op A2 niveau zitten kunnen die de 
instructie niet voldoende begrijpen. Het verschil tussen beide is twee niveaus 
en dus te groot. Veilig werken is zo dus niet mogelijk. 
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Waar kom je ze tegen 
In een chemische fabriek moeten schriftelijke instructies nauwkeurig worden 
gevolgd. Vrachtwagenchauffeurs uit diverse landen moeten naar de juiste 
plaats op het terrein en daar de los-instructies volgen. Een kraanmachinist in 
de bouw moet zware lasten zonder goed zicht op de plek brengen en is van 
goede communicatie afhankelijk. Een elektromonteur kan zich geen 
misverstanden permitteren in een omgeving waar veel mensen uit allerlei 
landen aan het werk zijn. Schriftelijke en mondelinge taal kan overal tot 
veiligheidsproblemen leiden.  Kortom: 
 

 Werkgevers moeten werknemers begrijpelijke instructies geven 
zodat ze veilig kunnen werken. 
 

 Als er meer nationaliteiten op de werkvloer aan het werk zijn moet 
de werkgever maatregelen nemen om de communicatie goed te 
laten verlopen. 
 

 Als er laaggeletterde werknemers zijn moet de werkgever daar in het 
kader van zijn zorgplicht rekening mee houden. 
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Welke gevaren kunnen er door ontstaan 
De taal en veiligheid scenario’s die het meest tot ongevallen leiden zijn : 

1-Misverstand 
2-Afwijken van instructies 
3-Situatie onbekend 
4-Handeling gemist 
5-Ontwerp niet begrepen 
6-Gewoonte fout 

 
Bovenaan staat het misverstand.  Direct daarna volgt het afwijken van 
instructies. Deze twee scenario’s worden door bedrijven in een aantal 
gevallen wel onderkend. De daarna volgende vier andere taal probleem 
scenario’s komen nauwelijks in beeld bij bedrijven omdat ze doorgaans als 
“menselijke fout” worden geregistreerd. Dit blijft gevaarlijk want zo komt het 
nooit tot goed gerichte tegenmaatregelen.  
 
De belangrijkste achterliggende gevaren zijn : 

-Mondelinge instructie niet effectief (o.a. alarm / evacueren) 
-Vaktaal / jargon onbekend 
-Display informatie niet begrepen 
-Overleg onvoldoende effectief 
-Communicatie i.v.m. veiligheid onvoldoende effectief 
-Procedure onvoldoende leesbaar / begrijpelijk 
-Niet op de hoogte zijn van werk procedure 
-Lijst, grafiek, tekening fout interpreteren (waarden, aantallen,  
   maten) 
-Veiligheidsinformatie niet begrepen (etiket, bijsluiter, VIB) 
-Gebaar, hand- of armsein niet goed begrepen 
-Veiligheidsinstructie niet effectief (o.a. persoonlijke 
   beschermingsmiddelen) 
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Best practices op de meertalige werkvloer 
De gevonden ‘best practices‘ bij Chemie bedrijven, kort voor m’n promotie in 
2010 waren: 
 

76 % ziet verband tussen taalproblemen en veiligheid 
73 % let bij eigen werknemers op taalvaardigheid 
54 % doet meer dan alleen instructies op schrift bij derden 
51 % eist taalbeheersing van werknemers van derden 
50 % schrijft begrijpelijk : goed tekst taalniveau + vormgeving 
46 % controleert per persoon of instructies begrepen zijn 
32 % heeft instructies in diverse talen ter beschikking 
30 % is zich bewust dat miscommunicatie een belangrijk taal-gevaar is 
21 % is zich bewust dat het niet volgen van procedures een belangrijk  
          taal-gevaar is 
19 % benoemt een contactpersoon bij een team uitvoerenden met  
          een andere taal 
17 % besteedt aandacht aan het onderwerp taalproblemen in het VBS 
14 % laat training in de eigen taal van medewerkers houden 
10 % eist verstaanbaarheid van werknemers in NL, En, Du of Fr 
  6 % zet taalcursussen in 
  5 % onderkent taalproblemen als causale factor bij incidenten 
  3 % zet pictogrammen in 

 
 
Maar liefst de helft van de onderzochte bedrijven zag het taalniveau van de 
tekst in een instructie niet als een parameter die ze onder controle zouden 
moeten houden vanwege de veiligheid. 
Tekst taalniveau is het belangrijkste middel om een instructie begrijpelijk te 
maken. Belangrijk is ook om werkinstructies in tijdsvolgorde te zetten en de 
gebruikers niet steeds naar andere documenten te laten zoeken. Daarna is 
het toevoegen van foto’s en tekeningen een goed middel  om de bedoeling 
van de instructie te verduidelijken. Tenslotte moeten te kleine lettertjes of te 
veel bladzijden worden vermeden. 
 
In 2012 deed ik met een aantal co-auteurs een poging om meer ‘best 
practices’ te verzamelen. Vooral op de meertalige werkvloer was daar weinig 
over bekend. Dat leidde tot een artikel in het Europese beleidstijdschrift EJLP. 
Het is tot op de dag van vandaag mijn favoriete publicatie. 
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Deze nieuwe inventarisatie van ‘Best practices’ in dit EJLP artikel leverde een 
mooie internationale overzichtslijst op. In 2014 publiceerde ik die in een 
artikel “Taal en veilig werken” in Vakblad Arbo nr 6, in het Nederlands: 
 
Overzicht van internationale best practices bij taalproblemen op het werk 
 
Categorie Omschrijving 

Organisatie - Uitsluitend de overeengekomen voertaal gebruiken 
- Geen hoogrisicowerk doen in een situatie met taalproblemen 
- Werknemers een cursus in de voertaal geven 
- Taalvaardigheid als voorwaarde in het contract opnemen 
- Tweetalige voorman een groep anderstaligen laten begeleiden 
- Naar taal gescheiden groepen werknemers samenstellen 
- Een (telefonische) taalvaardigheidstest afnemen bij binnenkomst 
- Controleren of instructies goed begrepen zijn 

Vertalen - Veiligheidstraining geven in eigen taal werknemer 
- Een (telefonische) tolk/vertaler gebruiken bij mondelinge instructies 
- Geschreven instructies in de eigen taal van geletterde werknemers 
vertalen 
- Documenten met tekst in zowel de voertaal als vreemde talen 
- Bij het werk een tweetalige werknemer beschikbaar houden 
- Een taalvaardigheidscertificaat aan taalvaardige werknemers uitreiken 

Hulpmiddelen - Bedrijfswoordenboek (kaart/lijst, woorden/zinnen, uitspraak/fonetisch) 
- Audiovisuele informatie in eigen talen werknemers op intranet 
- Online service waar arbo-veiligheidsinformatie te raadplegen is 
- Audio-instructies in eigen taal voor laaggeletterden en/of anderstaligen 
- Meertalige overheidsbrochures over arbo-veiligheid 
- Digitale vertaler (tablet/smartphone) met diverse talen (schrift/spraak) 

Management-
systeem 

- Taalproblemen opnemen in veiligheidsmanagementsysteem 
- Onderkennen van aan taalproblemen gerelateerde gevaren 
- Risicobeoordeling gericht op taalproblemen uitvoeren 
- Nauwkeurige registratie incidenten met taalproblemen als (mede)oorzaak 
- Werknemers een gecertificeerde veiligheidstraining in de eigen taal geven 

Beeldmateriaal - Meertalige pictogrammen en waarschuwingsborden gebruiken 
- Een geïllustreerde gids met bijvoorbeeld goed & fout gebruiken 
- Video-instructies met voice-over maken in eigen taal werknemers 

 
Een werknemer die in zijn of haar moedertaal laaggeletterd is kan schriftelijk 
verstrekte instructies die zijn opgesteld in zijn eigen taal waarschijnlijk niet 
voldoende begrijpen. Een werkgever zou instructies over werk en veiligheid 
bij voorkeur dus mondeling in een werknemers’ eigen taal  moeten geven.  
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Als geheugensteuntje kan hij er daarna een instructie of folder in hun taal bij 
geven. De belangrijkste andere maatregelen zijn: 
 

 Voertaal vaststellen      

 Tweetalige voorman     

 Scheiding Taalproblemen en risico’s   

 Taalvaardige werknemers       

 Controleer  of instructies begrepen zijn    
 
Een werknemer die tijdens het werk een voertaal in plaats van zijn 
moedertaal moet gebruiken een testje afnemen, of de boodschap is 
overgekomen, doe je eveneens bij voorkeur mondeling. In praktijk betekent 
dat een aantal vragen, bijvoorbeeld 5, stellen en een criterium voor het 
minimum aantal goed beantwoorde vragen, bijvoorbeeld 4 van de 5, 
vastleggen.   
In praktijk laten bedrijven de werknemer na een training ook wel gewoon aan 
de gang gaan en kijken dan of hij of zij het goed doet. Bij werken met 
gevaarlijke stoffen is dat een riskante zaak. In de bouw kan deze werkwijze 
ook tot grote schade leiden, door bijvoorbeeld met een zware en dure last er 
aan de hijsapparatuur verkeerd te bedienen. 
 
Gevaren door taalproblemen kunnen eenvoudig vermeden worden. In 
bedrijven hanteert men daarom soms de stelregel:  “geen taalproblemen 
toelaten als er gevaarlijk werk te doen is”. 
Werk dat gevaar oplevert als er niet goed gecommuniceerd wordt vindt dan 
plaats in een afdeling waar geen meertalige werkvloer of laaggeletterdheid 
aanwezig is en die taalproblemen dus de veiligheid niet kunnen beïnvloeden. 
In praktijk is dat lang niet altijd mogelijk. Maatregelen zijn dan toch 
noodzakelijk. 
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Soms zijn ze er alle drie 
De drie hoofdgroepen taalproblemen komen soms tegelijk voor.  In de 
tekening hieronder heb ik dat als ‘overlap’ aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld hiervan dat in praktijk wel voorkomt is de werkgever die een 
vertaalde werk instructie heeft laten maken die de in zijn moedertaal 
laaggeletterde werknemer niet voldoende kan begrijpen. In de vuurwerk-
branche kwam ik het tegen. Keurig vertaalde Poolse werkinstructies bleven 
zo ongebruikt liggen. In andere landen is het percentage laaggeletterden vaak 
hoger dan in Nederland.  
 
 
 
 
 
 
 

Laaggeletterdheid 

Te hoog  
taalniveau 

Meertalige 
werkvloer 
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In mijn onderzoek in 2008 en 2009 vond ik de volgende cijfers daarover: 
 

 Laag –
geletterd 

 Laag –
geletterd 

Nederland 10 % Litouwen  26 % 

Vlaanderen 15 % Estland 23 % 

Duitsland 9 % Letland 20 % 

Zweden 6 % V.m Sovjet Unie 24 % 

UK 23 % V.m Joegoslavië 24 % 

Ierland 25 % Westers, overige 24 % 

Polen 46 % Ned Antillen 25 % 

Portugal 48 % Marokko 72 % 

Italie 32 % Turkije 59 % 

Finland 10 % Suriname 25 % 

Slovenie 42 % Afghanistan 80 % 

Hongarije 34 % Irak 24 % 

Roemenie 20 % China 46 % 

Bulgarije 30 % Iran 24 % 

Vm Tsjecho 
slowakije 

24% Niet Westers, 
overige *) 

40 - 80 % 

              *) 130 landen, o.a.Kaapverdië, Ghana, Egypte,Vietnam. 

 
Dit tabelletje laat zien dat Nederlanders niet aan kop staan maar dat 
Duitsland, Zweden en  Finland het beter doen. Volgens deze cijfers zijn - in 
weerwil van de successen die Vlaanderen in TV programma’s over taal boekt 
tegen Nederland – de Vlaamse cijfers iets minder gunstig.  
Ontstellend hoog liggen de percentages bij enkele veel in Nederlandse 
bedrijven werkende nationaliteiten.  
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Document en gebruikers - beoordeling in 8 stappen 
Dus hoe doe je dat, een werk instructie document op begrijpelijkheid 
beoordelen?  Hoe pak je dat praktisch aan? 
 
Het antwoord is: Maak er een klein rapportje over.  
Uit  mijn inmiddels 7 jaar lange ervaring met diverse beoordelingen, die in 
een aantal gevallen in strafdossiers zijn opgenomen, is de volgende werkwijze 
in 8 stappen ontstaan : 
 

1 Stel de herkomst van het document en de reden dat het wordt beoordeeld 

eerst vast.  
 

2 Maak een ‘plattegrond’ van het te beoordelen document. Geef daarop de 

paginanummers aan, geef aan waar tekst monsters zijn genomen, en 
omkader het deel dat de belangrijkste tekst bevat. 
 

3 Bekijk dan de inhoud en het taalgebruik. Let daarbij op welke handelingen 

de instructie voorschrijft, in welke volgorde en door wie. Zijn er verwijzingen? 
Benoem zaken als taalfouten, verwarrende stukken tekst, vreemde tekens, 
afkortingen, woorden uit andere talen. Stel vast of het digitaal en/of op 
papier aan de lezer beschikbaar is gesteld. Loop de inhoud door op  
keuzevrijheid voor de gebruiker van het document. Moet iets of mag iets ? 
Bekijk de tekst op duidelijkheid en logica, strijdigheid en herhaling. Kijk 
tenslotte of de handelingen die moeten worden uitgevoerd in tijdsvolgorde 
zijn genoemd. 
 

4 Meet het taalniveau op verschillende plaatsen in de tekst. Kies een paar 

tekstmonsters verspreid over het document en neem monsters op de voor de 
te verrichten handelingen belangrijke plaatsen. Gebruik voor deze ‘quick 
scan’ een erkende en getoetste methode die online beschikbaar is:  
https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool 
 

Bron:  
Kraf R, Lentz L, Pander Maat H (2011) Drie Nederlandse instrumenten voor 
het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid. Een klein 
consumentenonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing - 33 (2011), nr. 3, 
249-265 

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool
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Als het in de quick scan gevonden taalniveau B2, C1 of C2 is start dan een 
nader onderzoek met de L-schaal :  L = FRES + VORM. (Uitleg: zie verderop) 
 

5 Beoordeel de vormgeving van het document. Kies een belangrijke pagina 

en vul de VORM tabel in. De optelling levert maximaal 20 punten op.  In dat 
geval zou het tekst taalniveau met  1 CEF schaal punt verlaagd mogen 
worden.  
 

Bron: 
Lindhout P, Taalproblemen bij BRZO- en ARIE bedrijven, een onderschat 
gevaar ?, PhD thesis, Delft University, TBM, Safety Science Group, The 
Netherlands. 10 mei 2010. 

 

6 Met het gevonden taalniveau van de tekst en een eventuele bijstelling als 

gevolg van goede vormgeving is nu het effectieve CEF taalniveau van het 
document te bepalen. De fouten en onzekerheden van het effectieve CEF 
taalniveau van het document bedragen minder dan + 1 CEF niveau. 
 

7 Onderzoek dan de gebruikers van het document. Vraag naar opleidings-

eisen voor de functie, hoelang de mensen in die functie werken, of er veel 
gelezen en geschreven moet worden tijdens het werk en welke taal er wordt 
gesproken. Verdere vragen zijn: is de voertaal ook de moedertaal, is er dialect 
in gebruik, is er sprake van een taalpaspoort of een inburgeringscursus.  
Stel een taalvaardigheidsniveau van de groep gebruikers vast op basis van de 
verkregen gegevens. 
 

8 Maak de leesbaarheidsvergelijking tussen de taalniveaus van het document 

en dat van de gebruikersgroep. Als het taalniveau van het document twee of 
meer niveaus hoger ligt dan dat van de gebruikers is de situatie 
problematisch. Dat wil zeggen dat er onveilige situaties kunnen ontstaan als 
gevolg van onvoldoende begrijpelijke instructies in het onderzochte 
document. 
 
 
Over elk van deze 8 stappen is meer te zeggen :  
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Ad 1 Herkomst 
De herkomst van het document is van meer of minder belang om diverse 
redenen. Er zijn vier ‘zwaartes’ te onderscheiden :  Werkgroep, Commercieel, 
Aansprakelijkheid en Strafrecht. Opdelen kan fijner maar vier lijkt genoeg. 
 
-Werkgroep – Tussenstand meten 
Bij het opstellen van een nieuwe werkinstructie door een groepje mensen in 
een bedrijf  is het goed af en toe te controleren of het bereikte resultaat  
goed past bij de beoogde gebruikers.  
Voorbeeld: een process-engineer en een E&I specialist schrijven 
werkinstructies voor (en samen met) een groep operators. Ze testen 
tussentijds af en toe zelf even of het taalniveau goed zit. 
 
-Commercieel – Communicatie met klanten 
Een reisorganisatie onderzoekt met regelmaat of de communicatie met de 
klanten goed verloopt.  
Voorbeeld: de website van de reisorganisatie wordt voortdurend via het CMS 
(Content Management Systeem) bijgewerkt en daarmee kunnen het 
taalniveau en de overzichtelijkheid in gevaar komen. De taalniveau meet- 
resultaten zijn onderdeel van een KPI (Key Performance Indicator). 
 
-Aansprakelijkheid – Schade verhalen 
Het document kan een rol hebben gespeeld bij een incident met schade en 
daarom als bewijsstuk in een civiel juridisch proces terecht komen.  
Voorbeeld:  Een gebruiksinstructie blijkt op een voor de beoogde gebruikers  
te hoog taalniveau te zijn opgesteld. Wie is voor de gevolgschade van 
ongelukken door fout gebruik aansprakelijk? 
 
-Strafrecht - Proces verbaal bij dodelijk ongeval 
Een voor de gebruiker onvoldoende begrijpelijke werkinstructie beschermt 
niet tegen gevaren. Dit kan leiden tot een strafbaar feit. 
Voorbeeld: een medewerker in een kwekerij bedient een machine voor het 
stapelen van kisten. De installatie valt om en de medewerker overlijdt. De 
Arbeidsinspecteur vraagt de werkinstructie op voor onderzoek en neemt dat  
op in zijn proces verbaal. Is de werkgever aansprakelijk? 
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Al deze vier voorbeelden hebben gemeenschappelijk dat een onbegrijpelijke 
instructie voor het te stellen doel ‘veilig werken’ niet geschikt is.  
Belangrijk bij de herkomst van het te onderzoeken instructie document is bij 
de grootste ‘zwaarte’, de strafzaak : 
 
-Wie het document heeft opgesteld. 
 Werkgever, auteur, herkomst, intern/derden 
-De versie en uitvoering zoals in gebruik op het belangrijke moment. 
 Plaats, tijdstip, historie, relevante delen 
-Waren er andere instructies van kracht op het zelfde moment. 
 o.a. mondelinge instructie in afwijking van het document 
-Waren er omstandigheden die het gebruik hinderden. 
 Zichtbaarheid, print kwaliteit, vuil, verlichting 
-In welke presentatievorm is het document beschikbaar  
 Word bestand, PDF bestand, hard copy op papier, foto  
 
Deze gegevens voeden een onderzoek & beslissingsschema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=3 
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Ad 2 Plattegrond 
Met een eenvoudige figuur is een plattegrond van het instructiedocument te 
maken. Een voorbeeld daarvan is hieronder in een schema aangegeven. 
Ook bij heel omvangrijke documenten werkt dit. 
 
 
 
 
 
 
 
 Paginanummer 
 
 Belangrijk gedeelte 
 
 Tekstmonster 
 
 
Nauwkeuriger werkt een verkleinde weergave , te maken via een foto van 
elke pagina, waardoor ook kleurgebruik, plaatsing van illustraties, tabellen en 
layout in overzicht te zien zijn. Bij grotere documenten wordt dit als methode 
minder goed bruikbaar. 
 
Voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het rapport voeg je als bijlage II het volledige te onderzoeken instructie 
document. Dit moet natuurlijk precies kloppen met de verkleinde weergave 
in de ‘plattegrond’. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 1           2              3                 4 X               5               6            
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Ad 3 Taalgebruik 
Heel belangrijk voor het juist opvolgen van een werkinstructie zijn de 
volgende zaken: 
 
Welke handelingen                  is duidelijk wat moet worden gedaan ? 
 
Volgorde van handelen           staan de handelingen op tijdvolgorde ? 
 
Wie doet de handelingen       doen, controleren, toezicht, registreren . . . 
 
Zijn er verwijzingen                  is alle informatie aanwezig ? 
 
Is er keuzevrijheid                    moet het, mag het  of  kan het ? 
 
Duidelijkheid                             is het goed en helder beschreven  
 
Logica                                         zijn alle mogelijkheden doordacht ? 
 
Strijdigheid                                geldt wat er staat altijd ? 
 
Herhaling                                   iets dat er meermaals staat kan fout zijn . . . 
 
Taalfouten                                 spel- en grammatica fouten leiden af 
 
Verwarrende stukken tekst    is er een knip en plak duiveltje bij geweest ? 
 
Vreemde tekens                       niet iedereen snapt tekens zoals als < en >   
 
Afkortingen                               zijn de betekenissen aangegeven? 
 
Woorden uit andere talen      waarom ‘bucket’ als je een emmer bedoelt ? 
 
Digitaal en/of op papier          kan je het juiste scherm wel vinden ? 
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Ad 4 Meet het CEF taalniveau 
Er zijn drie manieren: A-ruw, B-precies  en C-voor fijnproevers : 
  
      A - Eerste ruwe indicatie - Quick scan 
Met:   https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool 
is meten van het CEF taalniveau van een tekst monster in principe eenvoudig 
te doen. Deze ‘quick-scan’ methode is geschikt om een eerste ruwe indicatie 
te krijgen van het taalniveau. Er zijn 4 stappen nodig voor deze ‘quick scan’ : 
 
1-Document voorbereiden voor onderzoek 
Een document kan in verschillende vormen beschikbaar zijn gemaakt:  
Bijvoorbeeld een Word bestand, PDF bestand, hard copy op papier of een  
foto. Om een digitaal tekstmonster te kunnen nemen moet bij een hard copy 
of een foto eerst gescand worden. Door gebruik te maken van de OCR 
(Optical Character Recognition) functionaliteit van een scannersoftware 
pakket is een digitale versie van de tekst te maken. Deze moet zorgvuldig 
gelijk gemaakt worden aan het origineel door handmatig eventuele OCR 
spelfouten, lettertype en groottes en indelingsverschillen te corrigeren. 
 
2-Tekstmonsters nemen 
Een tekstmonster mag niet kleiner zijn dan 10 zinnen. Kleinere stukken tekst 
laten grote afwijkingen zien die de meet onzekerheid nadelig beïnvloeden. 
 
3-De online tool gebruiken 
Met een geopend digitaal document en een geopende online tool op het 
beeldscherm kan nu een tekstmonster gekopieerd worden in het analyse vak 
van de tool.  
 
4-De resultaten vaststellen 
Noteer per tekstmonster de door de tool aangegeven CEF schaalwaarde. 
 
Als een te onderzoeken tekst monster in het testvakje van de leesniveau tool 
wordt gekopieerd en daarna op de knop “test mijn tekst” wordt geklikt geeft 
de tool als resultaat met een pijl het CEF taalniveau aan. Er onder staat een 
verduidelijkende toelichting.  Ik heb er een paar foto’s van gemaakt en die 
hieronder opgenomen. 

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool
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1) Plak test tekst in het test venster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Lees het CEF taalniveau af 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de quick scan een niveau B2, C1 of C2 aangeeft is het zaak de tekst 
nauwkeuriger te gaan onderzoeken. Dit is omdat lagere taalniveaus door 
deze online quick scan tool  niet nauwkeurig vastgesteld worden maar hogere 
niveaus vanaf B2 wel. (Dit blijkt uit m’n eigen check met kalibratieteksten.) 
 
         B - Nader onderzoek via Online taalniveau meting  
De eenvoudigste manier om direct betrouwbaar het taalniveau van tekst te 
meten is met (betaalde) online taalniveaumeting. Dit werkt, net als de quick 
scan, maar levert over het gehele bereik nauwkeurig een CEF taalniveau op 
voor een in het analysevenster gekopieerd tekstmonster. Bijvoorbeeld 
www.Texamen.nl  is een erkende en bij een Proces Verbaal  bruikbare tool. 

C1/C2 

http://www.texamen.nl/
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         C  - Nauwkeurig onderzoek met de L-schaal 
Nader onderzoek met de L-schaal  levert voor zowel de hogere als de lagere 
taalniveaus nauwkeurige meetresultaten op en houdt rekening met grafische 
vormgeving. Deze methode is wat gecompliceerder omdat een omzetting van 
berekende Flesch (Kinckaid) Reading Ease waarden naar CEF schaal nodig is. 
 
Bij de L-schaal wordt als formule gebruikt:  L = FRES + VORM 
 
Met diverse online tools is de FRES (Flesch-Kincaid Reading Ease Schaal) 
waarde te bepalen. Ook hier is het een kwestie van een kopie van je 
proefmonster tekst in een online test vakje plakken en op een ‘button’ 
klikken. Er is nogal wat keuze in het aanbod van online tools: 
 
Nr       Link 
  1       https://readability-score.com/  
  2       http://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp 
  3       http://www.webpagefx.com/tools/read-able/        (kies: direct input)  
  4       http://www.thewriter.com/what-we-think/readability-checker/ 
  5       http://www.readabilityformulas.com/free-readability-formula-tests.php 
  6       https://www.dairyscience.info/read/text-clarity.php 

 
Deze als ‘FREE’ bekendstaande tools geven goede resultaten en zijn voor 
algemeen gebruik bedoeld. Bij vaker dan een paar keer gebruiken vragen 
sommige van deze tools toch om registratie en zijn ze niet langer gratis. 
 
De FRES waarden die voor de middens van de verschillende CEF taalniveaus 
verwacht mogen worden, voor ‘kale tekst’, zonder correctie voor de 
vormgeving, zijn: 
 

                 CEF  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Online tool 
FRES          circa: 
 

 
75 

 
55 

 
43 

 
28 

 
5 

 
0 

 
Voorbeeld:  een ‘kale’ proefmonster tekst levert op readability-score.com 
een Flesch Kincaid Reading Ease waarde van 24.7 op.  Het CEF taalniveau van 
deze tekst ligt dan op B2/C1 niveau. 

https://readability-score.com/


27 
 

Ad 5 Vormgeving 
De vormgeving van het document kan tot een bescheiden verlaging van het 
taalniveau leiden met maximaal 1 CEF schaalniveau. Een in de praktijk 
ontwikkelde methode daarvoor is de VORM tabel. Als de VORM optelling in 
totaal 20 punten oplevert  ligt het effectieve CEF taalniveau van het 
document  op  1 schaalniveau lager dan dat van de met de online tool 
vastgestelde tekst. 
 

Vorm kenmerken :      0         /        1          /         2   Score 

+ 

V1   Document omvang    >2        /       1-2        /   ½  pag A4 0 

V2   Per onderwerp     Nee      /       ja         /     Alinea’s 0 

V3   Tijdvolgorde    Nee      /       ja         /     Stappen 0 

V4   Puntsgewijs indelen    Nee      /      1x         /      vaker 0 

V5   Kaders en Lijsten    Nee      /      1x          /     vaker 0 

V6   Lettertype λ -symbolen / schreef    /  rechtop 2 

V7   Lettergrootte    8-9       /     10-11      /      >12 0 

V8   Illustraties     Nee      /      1x          /     vaker 0 

V9   Foto’s    Nee      /      1x          /     vaker 2 

V10 Lay-out    Nee     /     redelijk    /     goed 0 

 VORM = 4  

 
Voorbeeld: Bij een 11 pts Arial lettertype is bij V6 een score van 2 punten te behalen. 
Met een paar foto’s gaat bij V9 de score naar 2. De VORM is dan 4. 

 
Bedrijven overschatten het effect van grafische vormgeving in praktijk nogal 
eens. Ik heb in mijn proefschrift veel aandacht aan dit probleem gegeven en 
met behulp van door taal onderzoek bureau CINOP vastgestelde kenmerken 
voor de leesbaarheid de VORM tabel ontworpen. Ik hoop er het gevaar van 
onbegrijpelijke maar fraai vormgegeven instructies mee te beteugelen. 
 
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat de VORM tabel en de uit FRES (Flesch 
Reading Ease Scale) indicator en de VORM tabel opgebouwde  L-schaal 
methodiek gepresenteerd in het proefschrift en in een later artikel in IJLS, in 
praktijk nog beter gevalideerd moet worden. De FRES is nu al weer een paar 
jaar geleden uit het Word tekstverwerker pakket gehaald. In plaats van de 9 
kenmerken van het CINOP lijken er nu wel 200 bij de Universiteit Utrecht in 
T-scan gebruikt te worden. Ik ben daar in het vroege voorjaar van 2016 eens 
gaan praten. Die validatie gaat daar wellicht nog plaatsvinden . . . 
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Ad 6 Effectief CEF taalniveau 
Het met de online tool gevonden quick scan CEF taalniveau  voor het 
belangrijkste deel van de tekst in het onderzochte document vormt het 
eerste resultaat. Bij taalniveaus van B2 en hoger levert de L-schaal een 
nauwkeuriger beeld van het effectieve CEF taalniveau door de formule  
L=FRES + VORM te gebruiken en in onderstaande tabel het bijbehorende 
effectieve CEF taalniveau op te zoeken.  
 

   L   FRES+VORM CEF, AVI 
taalniveau 

Indicatie Overeenkomstige schoolopleiding 

9 >90 AVI 1-5 beginnend lezen Groep 3-5 basisschool 

8 80 . . . 90 AVI 6,7 zeer gemakkelijk groep 6 basisschool 

7 70 . . . 80 A1 gemakkelijk groep 7 basisschool 

6 60 . . . 70 AVI 8,9 vrij gemakkelijk groep 8 basisschool 

5 50 . . . 60 A2 standaard VMBO, LBO 

4 35 . . . 50 B1 vrij moeilijk MAVO, onderbouw HAVO/VWO, MBO 

3 20 . . . 35 B2 moeilijk bovenbouw HAVO/VWO, HBO 

2 -10 . . . 20 C1 zeer moeilijk universiteit 

1 < -10 C2 extreem moeilijk academisch vakjargon 

 
Voorbeeld:  Het geteste proefmonster had een FRES van 24.7.  Als de gevonden 
waarde van VORM, in totaal 4, meegenomen wordt is de optelling: FRES + VORM = 
28.7. Het effectieve CEF taalniveau blijft in de range van B2. 

 
Een correctie voor de vormgeving is zinvol als de VORM score in de buurt van 
de 20 ligt. Dat wil zeggen dat het uiterste aan vormgeving is gedaan. In dat 
geval is een effectief CEF taalniveau bereikt van ongeveer 1 CEF schaalniveau 
lager dan dat van de tekst. Als er met de VORM tabel minder dan 10 punten 
is gevonden heeft correctie niet zoveel zin omdat die correctie kleiner is dan 
de foutmarge van de online tool CEF waarde. 
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Ad 7 Taalvaardigheid van de gebruikers 
De gebruikers kunnen in hun taalvaardigheidsniveau verschillen in een bereik 
dat loopt van analfabeet  via laaggeletterde tot een professor.   
Het is dus zaak iets over de gebruikers te weet te komen.  
 
In een werksituatie zijn de hieronder opgesomde observaties een indicatie 
voor lees en schrijfproblemen en daarmee dus voor analfabetisme of 
laaggeletterdheid : 
 

-nooit belangstelling voor een cursus die het bedrijf aanbiedt 
-is stil of onzeker bij vergaderingen 
-begrijpt moeilijk waar het over gaat bij een werkoverleg 
-formuleert met moeite een vraag of een mening 
-leest geen mededelingen op een (elektronisch) prikbord 
-leest geen werkinstructies of werkroosters 
-leest geen veiligheidsinstructies 
-vult geen urenstaten in 
-leest en schrijft geen e-mail berichten 

 -ontwijkt lezen en schrijven (Bril niet bij me, zoekt hulp, . . .) 
 
 
Als dit niet bekend is of niet aan de orde is zal nader onderzoek nodig zijn. 
Taalvaardigheid hangt sterk samen met het opleidingsniveau. In het werk kan 
het daarbij gehaalde niveau nog wat hoger of lager worden.  
De volgende vragen zijn bij nader onderzoek behulpzaam: 
 
   Welke hoogste vooropleiding heeft u?              [zie opleiding en taalniveau hieronder] 
   Wanneer deed u daar het examen voor?            
   Hoe lang bent u al bij dit bedrijf in dienst?        [lang ‘taal arm’ - kan taalniveau verlagen] 
   Welke functie heeft u? 
   Spreekt u met de collega’s dialect?                    [ja - kan taalniveau verlagen] 
   Moet u bij het werk veel lezen en schrijven?    [weinig - kan taalniveau verlagen] 
      Zo niet: doet u dat in uw vrije tijd wel?           [ja - kan taalniveau verhogen] 
   Is Nederlands uw moedertaal? 
      Zo niet: Heeft u een taalpaspoort en zo ja welk taalniveau geeft dat aan? 
                     Heeft u een inburgeringscursus Nederlands op A2 niveau gedaan? 
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Tenslotte is er een afloopschema met vijf stappen om het taalvaardigheids-
niveau van een werknemer nader te bepalen. 
 
Stap1 : het opleidingsniveau is sterk bepalend en dient als basis.  
 
 
   CEF Schaal                                    A1                   A2         B1         B2          C1         C2 
   Opleiding                                     Basisschool    LBO      MBO     VWO     Universiteit 
                                                                                VMBO   MAVO   HAVO 
                                                                                                              HBO    
   % van de beroepsbevolking       5                     15         40          25          15          0 

 
 
 
Stap 2 : verhoging van het taalvaardigheidsniveau is mogelijk ontstaan door : 
-Taal intensieve activiteiten tijdens het werk. 
-Leest veel, correspondeert veel, schrijft in een krantje, enz.  
 
Stap 3 : verlaging van het vaardigheidsniveau is mogelijk veroorzaakt door:  
-Bij het werk weinig gebruik van taal te maken 
-De voertaal is niet de 1e (eigen moeder-) taal  
-De thuisomgeving is taal-arm  
-Er is een streektaal of dialect in gebruik  
Hier kan een  taalniveau verlaging van het  vaardigheidsniveau ontstaan. Bij 2 
of meer verlagende factoren is een verlaging van 1 CEF taalvaardigheids-
niveau mogelijk.  
    
Stap 4 : Als het vaardigheidsniveau recent met een meting is vastgesteld gaat 
dat voor. 
   Een taalvaardigheidstoets of een taalpaspoort bevat een meting en is als 
recente bepaling bruikbaar.  Deze meting is beschouwd als ‘leidend’ en 
diskwalificeert daarmee de stappen 1, 2 en 3. 
 
Stap 5 : er kunnen nog recentere verstoringen zijn optreden die een verlaging 
veroorzaken.  Medische problemen die de hersenfuncties betreffen ten 
gevolge van ziekte of ongeval. Ook dyslexie  kan tot afwijking van de onder 
gecontroleerde omstandigheden gedane toetsen leiden. 
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Dit alles leidt tot het volgende afloopschema : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Afloopschema voor de bepaling van het 
                  taalvaardigheidsniveau  van een werknemer. 
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Ad 8 Leesbaarheidsvergelijking 
 

           L  > ~ <  D         
               1 2 3 
 
Als het taalniveau van Lezer L en document D worden vergeleken kunnen er 3 
situaties zijn: 
 

1)        L > D         GOED 
Het taalniveau van de lezer is hoger dan dat in het document.   
Er zou een irritatie kunnen ontstaan in het geval van een lezer van C1 niveau 
die met een document geschreven op A1 niveau wordt geconfronteerd. Het 
zou als “kinderachtig”, onnodig omslachtig, ontdaan van bekende 
modewoorden, uitdrukkingen en humor kunnen worden ervaren. Elke lezer 
accepteert echter A2 documenten zoals aangetoond wordt met gratis 
dagbladen die vaak op A2 niveau zijn opgesteld. 
 
 

2)         L~D           KRITISCH 
Het taalniveau van lezer en document verschilt niet meer dan 1 schaalniveau.  
De lezer kan de tekst maar net lezen en wordt door aanvullende maatregelen 
zoals lay-out, grafieken en illustraties geholpen. Met aanzienlijke moeite kan 
een lezer een document tot een niveau boven het eigen kunnen nog 
begrijpen. Gevaren, bijvoorbeeld door verkeerd interpreteren of door extra 
tijd nodig hebben om het te lezen, kunnen hier al een rol spelen. 
 
 

3)         L<D           PROBLEMATISCH 
Het taalniveau van de lezer ligt 2 of meer niveaus lager dan dat van het 
document.   
De lezer kan het document niet volledig begrijpen en valt noodgedwongen 
terug op zijn eigen bestaande kennis en gewoonten als er geen aanvullende 
toelichting wordt gegeven. Dit kan gevaarlijke situaties voor een werknemer 
veroorzaken. 
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De volgende figuur maakt dit zichtbaar. Het laat zien dat een instructie bij de 
quick scan tussen B2 en C2 viel, bij nader onderzoek van de belangrijkste 
gedeelten op taalniveau C1 bleek te zijn opgesteld en de gebruikers daarvan 
een taalvaardigheids-niveau hebben tussen A2 en B1.  
 
_____________________________________________________________ 
                               Basisschool         LBO        MBO      VWO     UNIVERSITEIT 
                                                           VMBO     MAVO    HAVO   
                                                                                            HBO   
_____________________________________________________________ 
 
CEF taalniveau :        A1                    A2          B1            B2           C1           C2 
_____________________________________________________________ 
 
Document 
 
Gebruikers 
_____________________________________________________________ 
 
           Overzicht van CEF taalniveaus van document en gebruikers 

 
 
In het bovenstaande voorbeeld is wel duidelijk dat de werkgever niet heeft 
gedaan wat nodig is om de werknemers voor gevaar te behoeden.  
 
 
Tenslotte nog dit : 
Als er een ongeval met ‘situatie 3’ als oorzaak is gebeurd zal de rechter de 
werkgever hoogstwaarschijnlijk aansprakelijk stellen. De jurisprudentie is 
duidelijk over onbegrijpelijke instructies. In 2015 publiceerde Vakblad Arbo 
twee artikelen hierover. Het heeft me 4 jaar gekost om zover te komen maar 
mede dankzij de morele steun van een groot aantal co-auteurs  lukte het 
uiteindelijk toch.  
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Nawoord 
Dit boekje gaat over taalproblemen en niet over tekortkomingen in de fysieke 
omgeving van de werknemer. Als die op grote afstand iets moet lezen, ver 
weg moet zoeken naar de informatie of te weinig licht heeft om de tekst op 
het papier goed te kunnen zien is er op zich nog geen sprake van een 
taalprobleem. Als mensen elkaar vanwege het lawaai niet kunnen verstaan is 
dat op zich ook nog geen taalprobleem. Onveilig is het wel. 
Ik hoop dat in het bovenstaande verhaal duidelijk is geworden wat wel 
taalproblemen zijn en hoe je er mee kan omgaan. 
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Bijlagen 

I    Lettergroottes - Puntschaal 
 
Deze tekst is geschreven in lettertype Arial en heeft lettergrootte 8 punts. Hoewel de letter rechtop 
staat en daardoor duidelijk is heeft de kleine afmeting tot gevolg dat voor veel mensen de 
leesbaarheid minder goed is. Het is te gebruiken voor bijvoorbeeld voetnoten onder aan de 
pagina die niet essentieel zijn voor het snel begrijpen van de hoofdtekst. Het gevoel dat dit 
tekstbeeld oproept is dat van de kleine lettertjes . . . 

 
Dit stukje tekst heeft een ander lettertype: Times. Het onderscheidt zich door de schreef, het 

dwarsstreepje aan de uiteinden van de letter. De grootte is in dit geval 9 punts, meestal kortweg 

met ‘9 pts’ aangeduid. Dit is tamelijk klein en de schreef maakt de leesbaarheid ook minder 

goed. Sommigen houden van dit volle en dichte tekstbeeld en deze soort letters. 

 
Dit lettertype, Calibri, is goed leesbaar door z’n strakke en eenvoudige vorm. De 
grootte, 10 pts, helpt daarbij mee. Onder normale omstandigheden is dit een 
combinatie die goed leesbare tekst oplevert. Het licht en de kwaliteit van de afdruk 
doen uiteraard mee. Lettergrootte 10 is net voldoende groot om de tekst leesbaar te 
houden. 

 
Hoewel de grootte met 11 pts het lezen vergemak-

kelijkt ten opzichte van kleinere typen, is tekst 

met lettertype Courier, een oude schrijfmachine 

letter met schreef, niet zo duidelijk als tekst met 

Arial en Calibri letters. Lettergrootte 11 is goed. 

 

In de praktijk al haast te groot is een stukje tekst in 12 pts 

lettergrootte type Comic Sans. Door de grootte is dit stuk 

tekst tamelijk goed te lezen, ondanks het speelse lettertype. 
 

Letters van 14 pts zijn in praktijk te groot voor stukken 
tekst. Als hoofdstuktitel is dit lettertype Cambria mooi en 
voldoende duidelijk. 
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II   Enkele voorbeelden van taal-gevaren 
 
Taalproblemen kom je in allerlei vormen tegen. Hieronder wat voorbeelden 
uit de inspectiepraktijk: 
 
. . . . bij een ongeval onderzoek bleek een aantal Russische werklieden 
een Duitstalige werkinstructie te hebben gekregen. Hun Duits sprekende 
voorman had ze gevraagd of het duidelijk was waarop ze ijverig ja 
knikten. Later – na het ongeval – bleek dat ze er hoegenaamd niets van 
begrepen hadden . . . . 
 
. . . . voor de hand liggende voorbeelden zijn te noemen met chauffeurs en 
tijdens onderhoudsstops. In Bulgarije en Nederland hebben hoofdschudden 
en knikken een precies tegenovergestelde betekenis . . . . 
 
. . . . een met veel moeite en toewijding gemaakt Pools veiligheidsvoorschrift 
belandt in handen van medewerkers uit een land met 46% laaggeletterdheid. 
Er is zo een grote kans dat het document toch niet tot het gewenste veilig 
werken leidt . . . . 
 
. . . . uit het verleden is bekend dat taalproblemen tot grote rampen kunnen 
leiden. Een voorbeeld daarvan is de mijnramp van Marcinelle in België waar 
op 8 augustus 1956 maar liefst 262 doden vielen omdat een Italiaanse 
mijnwerker een Franstalige instructie niet begreep. 
 
. . . . een bedrijf waar werk met gevaarlijke stoffen door Poolse werknemers 
wordt gedaan aan de hand van een Nederlandstalige werkinstructie . . . . 
 
. . . . een Tsjechische chauffeur die samen met een Nederlandse operator een 
tankwagen moet lossen volgens een Nederlandse procedure die iets afwijkt 
van de Engelstalige EU branche standaardprocedure . . . . 
 
. . . . bij een ontsnapping van giftig gas drijft de wolk over de haven. De 
alarminstructies zijn in het Nederlands en bereiken de bemanning van een 
schip uit het Verre Oosten dus niet . . . . 
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. . . . een Franse chauffeur van een bedrijf van medicinale gassen komt 
stikstof afleveren. Hij wist niet wat het woord “zuurstof” op de tank 
betekende en deed de stikstof in de zuurstof tank. Toen de zuurstof 
concentratie in het distributie systeem op 28% procent kwam in plaats van  
100% ging de alarmering af. Hierdoor zijn geen slachtoffers gevallen . . . . 
 
. . . . een bedrijf heeft een meertalige werkvloer en ziet het aantal talen 
toenemen. Bij drie talen ging het nog maar nu zijn het er al 6. De directie 
weet niet goed wat hiermee te doen . . . . 
 
. . . . bij de registratie van incidenten, bijna ongevallen en onveilige situaties 
lijkt bij een chemie bedrijf weinig opmerkelijks aan de hand totdat blijkt dat 
maar liefst 40% in de categorie “oorzaak onbekend”  terecht komt . . . . 
 
. . . . een buitenoperator  was in de veronderstelling dat de installatie niet 
geheel uit bedrijf ging. De juiste instructie werd niet gevolgd door een 
miscommunicatie en er volgde een incident waarbij gevaarlijke stoffen 
vrijkwamen . . . . 
 
. . . . een aantal mensen werkt samen op het buitenterrein en is bezig een 
tank af te blinden voor onderhoud. Door onduidelijke werk instructies komt 
het tot openen van een verkeerde afsluiter die het geheel met een volle tank 
verbindt en tot ontsnapping van een grote hoeveelheid ethanol leidt . . . . 
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