KLARE
JURIDISCHE
TAAL

W i s t u dat co mmun ic ere n in kl are taal
u tijd bespaart?
Uw lezer:
• vindt sneller de belangrijkste informatie;
• onthoudt de informatie beter;
• doet gemakkelijker wat u verwacht;
• heeft minder vragen achteraf.

Ons team van klare taal-juristen
helpt u bij het schrijven in klare juridische taal:

uw klanten of cliënten tevredener maakt?
Uw klant of cliënt:
• voelt zich betrokken bij wat er beslist wordt;
• aanvaardt gemakkelijker een beslissing die hij/zij begrijpt;
• geraakt minder gefrustreerd wanneer hij/zij kan volgen.

uw organisatie een positief imago geeft?
Heldere communicatie:
• zorgt voor transparantie;
• verhoogt het vertrouwen in uw organisatie;
• maakt de werking efﬁciënter: interpretatiefouten worden
vermeden.

Coaching

Opleiding

Herschrijving

Voor juristen die op korte tijd willen leren schrijven in klare taal.
Wij bieden:
• een grondige analyse van uw juridische
documenten;
• een intensieve coaching van 3 uren;
• handige tips en praktische oefeningen;
• opvolging van uw teksten achteraf.

OPLEIDING
Voor organisaties die hun juristen en/of administratieve
medewerkers willen ondersteunen om in klare taal te
communiceren.
Wij bieden:
• een praktische en interactieve opleiding;
• gebaseerd op de eigen teksten van de
deelnemers;
• vertrekkend vanuit het doel en het doelpubliek
van de organisatie;
• met een afwisseling tussen theorie en praktijk.

HERSCHRIJVING
Voor iedereen die zijn juridische documenten verstaanbaar
wil maken voor een groot publiek, zonder aan juridische
nauwkeurigheid te verliezen.
Wij herschrijven fragmenten of volledige
documenten:
• communicatie met cliënten, klanten of
leveranciers;
• speciﬁeke regelgeving;
• algemene voorwaarden;
• contracten;
• brochures;
• enz.
Contacteer ons voor meer
informatie of een offerte op maat.

Ook nood aan duidelijke juridische documenten in het Frans?
Samen met Droits Quotidiens, onze partner in Wallonië, bieden we:
• simultane opleidingen in klare taal in het
Nederlands en in het Frans;
• de herschrijving van uw documenten, in
beide talen in klare juridische taal.
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