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Betreft : Het project eenvoudige bestuurstaal 

achtcrgrond cn  doelstelling 

O p  31 juli 1990 keurde de Vlaamse Regering het project ter vereenvoudiging van de bestuurstaal in de 
Dienster! van de Vlaamse Executieve goed. 

Aanleiding was het jaar van de  strijd tegen het analfabetisme. Uitgangspunt van het project was de 
vastsielling dat het soms ontoegankelijke jargon van de overheidsdiensten heel wat problemen veroor- 
zaakt bij laaggeschoolden. 
De doelstelling is in de  eerste plaats alternatieven voor dit jargon te bieden om de communicatie tussen 
burger en overheid te bevorderen. Daarom werd een stuurgroep belast met de ontleding van alle 
bestaande documenten die aan het b-rede publiek gericht zijn. Waar nodig zullen zij, in overleg met de 
ambtenaren, gewijzigde versies ontwerpen. Aangezien voor de ambtenaren een belangrijke rol is 
weggelegd, heeft dit project enkel kans op  slagen wanneer vanuit een positieve houding aan dit project 
wordt meegewerkt. 

Drie deskundigen, die niet tot het Vlaams bestuurlijk apparaat behoren maar gezien hun beroepsbezighe- 
den ovcr de nodige ervaring op  dit terrein beschikken, werden hiertoe ingeschakeld. 

-mevrouw Leen d'Haenens, wetenschappelijk medewerker aan het seminarie voor informa- 
riernedia, RijksuniversiteitGent. Zij analyseert en verbetert de documenten van de opvangentiteit 
Onderwijs 

-de heer Willy Pennincia, gewezen hoofd van de  Nederlandse vertaalafdeling van de commissie 
van de  Europese Gemeenschap. Hij neemt de  documenten van d e  opvangentiteit Vlaamse 
Gemeenschap voor zijn rekening. 

-de heer Paul Van Hauwermeiren, directeur van d e  Provinciale Hogeschool voor Vertalers en 
Tolken, Gent. Hij zal de  documenten van Openbare Werken aanpassen. 



Het spreekt vanzelf dat deze deskundigen net zomin als de stuurgroep in zijn geheel veel kunnen 
bereiken zonder de medewerking en het advies van de ambtenaren. D e  deskundigen zullen dan ook via 
de contactpersonen in de  stuurgroep hun wijzigingsvoorstellenaan de betrokken diensten voorleggen. 
De ambtenaren krijgen zo de gelegenheid hun visie te geven op  de gemaakte aanpassingen. 
Het advies van de  ambtenaren wordt dan opnieuw aan de deskundige voorgelegd. Indien er problemen 
blijven bestaan zullen die tijdens een vergadering besproken worden. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
manier van werken veel misverstanden zal voorkomen en tot positieve resultaten zal leiden. 

Vertrekkend vanuit de huidigc.structuur van de overheidsdienstenwerden binnen de stuurgroep voigende 
ambtenaren als contactpersonen tussen de deskundigen en de diensten aangesteld. 

Voor de opvangentiteit 
Vlaamse Gemeenschap : de heer Frank Vanderputte, Markiesstraat 1, 
1000 Brussel 

Onderwijs : mevrouw Frieda Minne, RAC Arcadengebouw, kamer 5112 
1010 Brussel 

Openbare Werken : de heer Yves Lheureux, Residence Palace,Wet- 
straat 155.1040 Brussel. 

Deze ambtenaren zullen u in de loop van de volgende maanden contacteren, op het ogenblik dat de  
documenten van uw dienst worden verbeterd. 
Bij de secretaris van de stuurgroep kan men terecht met opmerkingen en vragen : 
de heer Bart Waegeman 
Markiesstraat 1,1000 Brussel 
doorkiesnummer : 02 / 507 32 33 

Vorming 

Een project zoals dit,. van deze omvang en met de hierboven vermelde doelstelling, eindigt niet met.de 
wijziging van het bestaande, integendeel. Nieuwe documenten moeten eveneens voldoen aan de  behoefte 
aan eenvoud. Daarom zal de vormingsdienst een aangepast vormingspakket samenstellen waarin technie- 
ken aangeleerd zullen worden die de eenduidigheid bevorderen. 

DEN BOSSCHE ,-i 


