NETWERK BEGRIJPELIJKE OVERHEID
STARTBIJEENKOMST
in combinatie met de FINALE van de NATIONALE SCHRIJFWEDSTRIJD

donderdag 10 november 2016
Utrecht, Transeptzaal van het Museum De Speelklok, Steenweg 6
13.00 – 18.00 uur

DAGINDELING

13.00 – 13.30 uur: Ontvangst – inloop met koffie/thee/soep en assortiment broodjes
13.30 – 15.30 uur: Startbijeenkomst Netwerk Begrijpelijke Overheid
15.30 – 16.00 uur: Koffiepauze (koffie – thee – vruchtensappen – cake)
16.00 – 17.30 uur: Finale Nationale Schrijfwedstrijd met uitreiking Gouden Veer
17.30 uur: Borrel in museumcafé

STARTBIJEENKOMST: PROGRAMMA

Korte verwelkoming door dagvoorzitter Marga Hooyman, Consultant Schouten & Nelissen
Netwerk Begrijpelijke Overheid: missie – ambities – betrokkenheid van leden
Carel Jansen (RU Groningen) en Johan Van Hoorde (Taalunie)
Een begrijpelijke en burgergerichte gemeente
Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Aa en Hunze
Begrijpelijkheid in Vlaanderen en bij de Vlaamse overheid
Dirk Caluwé en Kristien Spillebeen (Vlaamse overheid, team Taaladvies)
NWO-programma Begrijpelijke Taal: resultaten en vooruitzichten
Ted Sanders (U Utrecht, voorzitter programmacommissie NWO Begrijpelijke Taal)
Interactieve dialoog over aard en werkwijze Netwerk Begrijpelijke Overheid
Carel Jansen en Johan Van Hoorde

www.taalunie.org

FINALE NATIONALE SCHRIJFWEDSTRIJD

Frits Spits, radiomaker NPO Radio 1, presenteert.
Begrijpelijkheid als dimensie van passend contact overheid – burger
Jeroen Hatenboer (wethouder gemeente Enschede) en Ninke van der Kooy (Prettig contact met
de overheid BZK; medewerker gemeente Enschede)
Tips van Mevrouw De Vries
Stephan Steinmetz, auteur van De brievenbus van mevrouw De Vries.
Prijsuitreiking: juryrapport en laudatio
Overhandiging Gouden Veer en dankwoord door prijswinnaar
Praktische informatie

Deelname aan de startbijeenkomst en de finale van de Nationale Schrijfwedstrijd is gratis.
Het aantal plaatsen is beperkt tot max. 90 deelnemers.
Aanmelden? Vul het formulier in, maak een scan en stuur die met een bericht naar
jvanhoorde@taalunie.org. U kunt zich ook aanmelden via het forum Netwerk Begrijpelijke
Overheid op OnsCommunicatieRijk. Vergeet in elk geval niet om uw contactgegevens te
vermelden.
Digitaal forum Netwerk Begrijpelijke Overheid

Binnen de omgeving van OnsCommunicatieRijk van de Nederlandse Rijksoverheid is sinds kort
het digitale forum Netwerk Begrijpelijke Overheid actief. Forumleden kunnen kwesties
voorleggen aan collega's, ervaringen en inzichten delen of voorbeelden tonen. Ze kunnen ook
mee de verdere werkzaamheden en projecten van het Netwerk bepalen.
Nog geen deelnemer? Wel geïnteresseerd? Stuur een bericht naar jvanhoorde@taalunie.org.

Aansluitend op de startbijeenkomst: Slotconferentie NWO Begrijpelijke Taal, Utrecht, 11
november 2016
De afgelopen jaren liep binnen het Nederlandse wetenschapsfonds NWO een
onderzoeksprogramma Begrijpelijke Taal. Dit programma loopt nu ten einde en wordt op 11
november afgesloten met een slotconferentie waarin de bereikte resultaten en opgedane
ervaringen centraal staan. Alle onderzoeksprojecten binnen het programma zijn opgezet en
uitgevoerd in samenwerking met maatschappelijke partners. Meer informatie over deze
conferentie is te vinden op http://www.nwo.nl/onderzoek-enresultaten/programmas/begrijpelijke+taal.
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