Begrijpelijke teksten met kunstmatige intelligentie
Overheden, rechtbanken, ziekenhuizen, banken, verzekeraars, chemische bedrijven, farmaceutische
bedrijven, vrijwel iedereen doet zijn best om begrijpelijk te communiceren. Voor velen is het een
worsteling. Wat is begrijpelijke taal? Hoe schrijf je begrijpelijke teksten? Wat is een toegankelijke
structuur? Hoe maak je begrijpelijke zinnen? Welke woorden zijn moeilijk en welke makkelijk?

Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie helpt ons om deze problemen op te lossen. En maakt het leven van mensen
die begrijpelijke teksten schrijven eenvoudiger.
Hoe dit in de praktijk werkt, kunnen we het beste laten zien met een concreet voorbeeld. Hieronder
staat een ingebrekestelling van een woningcorporatie. Hoe kan kunstmatige intelligentie de
woningcorporatie helpen deze brief te vereenvoudigen?

Ondanks herhaald verzoek hebben wij moeten constateren dat u thans nog immer niet bent overgegaan tot
betaling van de huurpenningen voor de maand januari van 2018. Hierbij stellen wij u daarom in gebreke en
verzoeken en voor zo nodig sommeren wij u om binnen 5 dagen na heden over te gaan tot integrale betaling
van de huurpenningen voor de maand januari van 2018 met een totaalbedrag van € 650,-. Op grond van de
huurovereenkomst bent u, doordat u de betreffende huurpenningen niet voor de eerste van de maand hebt
voldaan, in verzuim komen te verkeren, hetgeen voor ons het nemen van nadere juridische maatregelen
mogelijk maakt. Ik zal de incasso van deze vordering alsdan uit handen geven aan Heinen advocaten.

Stap 1: Copy paste





U kopieert de tekst.
U opent Texamen (www.texamen.nl).
U plakt de tekst in het scherm.
En met een druk op de knop analyseert u de tekst.

Texamen laat u zien wat u al vermoedde: de tekst is te moeilijk (taalniveau C2). Tegelijk laat Texamen
u zien welke tekstkenmerken de tekst moeillijk maken:
 Lange zinnen
 Ingewikkelde zinnen
 Moeilijke woorden
 Nominalisaties
 Formele woorden.
Maar wat nu? Hoe nu verder?

Stap 2: Nog een druk op de knop
Met een volgende druk op de knop laat Texamen u zien welke tekstkenmerken de tekst moeilijk
maken. Drukt u bijvoorbeeld op de knop ‘Moeilijke woorden’, dan krijgt u dit resultaat:

Texamen laat u zien welke woorden de tekst moeilijk maken. Bijvoorbeeld de volgende:
 In gebreke stellen
 Sommeren
 Verzuim
 Incasso
 Vordering
Maar wat te doen bij bijvoorbeeld ‘in gebreke stellen’? Typt u ‘in gebreke stellen’ in op vandale.nl,
dan leest u dit.

Dat helpt niet.

Stap 3: Open ‘zoekeenvoudigewoorden’
U gaat naar www.zoekeenvoudigewoorden.nl. En u typt ‘in gebreke stellen’ in het scherm.

Met een derde druk op de knop ziet u wat u kunt doen:
 U krijgt uitleg wat ‘in gebreke stellen’ is, in eenvoudig Nederlands.
 En met een voorbeeldtekst ziet u wat u met deze term kunt doen.

Stap 4: Check uw nieuwe tekst
Nadat u uw nieuwe tekst heeft gemaakt, kunt u deze in Texamen plakken. Om te checken of hij nu
voldoende begrijpelijk is.

Texamen laat u zien dat vrijwel iedereen deze tekst kan begrijpen (taalniveau B1).

Begrijpelijke teksten schrijven was nog nooit zo gemakkelijk
De kunstmatige intelligentie van Texamen maakt het schrijven van begrijpelijke teksten kinderlijk
eenvoudig. Maar het is nog niet zo dat we met kunstmatige intelligentie de computer zelfstandig
begrijpelijke teksten kunnen laten schrijven. Het schrijven van begrijpelijke teksten blijft de komende
jaren nog mensenwerk. Ook daarvoor bestaat een intelligente online-oplossing. Met de e-learning
Schrijven in eenvoudig Nederlands komt het schrijven van begrijpelijke teksten voor iedereen binnen
handbereik (www.glanupegalain.nl).

Met een aantal instructievideo’s en 21 korte en krachtige lessen kan iedereen in korte tijd leren
begrijpelijke teksten te maken. Ook in het Engels. En zelfs in het Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
En voor mensen die foutloos Nederlands willen kunnen schrijven, is er de e-learning Goed spellen.
Uiteraard in begrijpelijke taal. Dus zonder onbegrijpelijke en verwarrende grammaticale termen als
voltooid deelwoord.

Kosten
 Texamen kost € 995,- exclusief btw per jaar. Voor dit bedrag geeft u iedereen in uw organisatie
toegang tot Texamen.
 De e-learning Schrijven in eenvoudig Nederlands kost € 4.995,- per jaar. Voor dit bedrag krijgt
iedere werknemer in uw organisatie toegang tot de e-learning. Inclusief de e-learning Goed
Spellen.
 Zoekeenvoudigewoorden kost niets.

Meer weten?
Heeft u vragen? Bel of mail me dan gerust. Mijn telefoonnummer is 0345 544840. En mijn
e-mailadres is wessel@bureautaal.nl.

