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Vaagtaal!

‘Over je schaduw heen springen’ is de
vaagste vaagtaal van 2012 volgens de ruim 1600
deelnemers aan deze vijfde editie van de verkiezing.
Ook de ‘speerpuntoverstijgende acties’ doen het
goed met een tweede plaats. ‘Skyboxificatie’ staat op
de derde plaats, gevolgd door ‘de voorkant van het
probleem’ en ‘een stip aan de horizon zetten’.

Het was dit keer een politiek vaagtaaljaar.
Het hele jaar springen politieke partijen en
hun leiders al haasje over hun eigen schaduw
om het eerlijke verhaal te vertellen. Kiezers
laten zich echter niet langer in de luren leggen en zetten graag een stip achter deze taal,
al ligt die stip dan ver achter de horizon. Het
is, kortom, tijd voor de eigen verantwoordelijkheid. We
laten de duurzame dynamiek over aan de heren en dames
politici en gaan zelf weer duidelijke taal gebruiken.

verkiezing 2012

Moeilijke speerpunten
Hoewel ‘over je schaduw heen springen’ de Vaagtaal
Award in de wacht sleepte, zorgde ‘eerlijke productie’
(geëindigd op een eervolle achttiende plaats) voor een
paar heftige emoties over zeer leugenachtige
productspecificaties.
‘Zich herpakken’ (twaalfde plaats) maakt de
onoverbrugbare taalkloof tussen Nederland en
Vlaanderen duidelijk. Nauwelijks Vlaamse
stemmen, maar wel flink wat Nederlandse
stemmen. In Vlaanderen is ‘zich herpakken’
kennelijk een overduidelijke uitdrukking, terwijl in Nederland politici zich vooral moeten herpakken
in een hernieuwde poging om bruggen te slaan tussen
de politiek en het volk.

Taalgebruikers nemen de eigen verantwoordelijkheid voor hun speerpuntoverstijgende acties
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Wat is dat, vaagtaal?

Vijf jaar Vaagtaalverkiezing

Vaagtaal bestaat uit woorden en uitdrukkingen die
onduidelijk, dubbelzinnig, misleidend, overbodig
of storend zijn.

2012
1. over je schaduw heen springen
2. speerpuntoverstijgende acties
3. skyboxificatie

Vaagtaal is taal die verleidt, misleidt, verwart en voor
ergernis zorgt:
• door vaagtaal zijn medewerkers
tegenwoordig proactief en in het bezit
van krachtige kerncompetenties.
• door vaagtaal is je buurvrouw letterlijk
doodgereden, zelfs als zij nog springlevend
voor je staat.
• door vaagtaal presenteren ambtenaren
schaamteloos hun beleidsbeleid dat er voor
moet zorgen dat het beleid ten aanzien van
beleidsresistente burgers handjes en voetjes
krijgt.
• door vaagtaal heten criminele jongeren
tegenwoordig kansjongeren die in kanswijken
wonen, want kansen zijn altijd goed.

2011
1. in je kracht staan
2. het heeft mijn aandacht
3. decontextualiseren
2010
1. ik heb zoiets van
2. 2.0
3. mensenmens
2009
1. je ding doen
2. een stukje
3. proactief
2008
1. iets een plekje geven
2. proactief
3. het kan toch niet zo zijn dat

Je ziet het: vaagtaal is overal. Dat is logisch, want
vaagtaal is uiterst besmettelijk. Het is namelijk een
LOA, een door Lezen en luisteren Overdraagbare
Aandoening.

Tip voor Sinterklaas

duidelijk schrijven getuigt van helder denken

tekstridder, voor tekst, training en advies
Vaagtaal! is een initiatief van tekstbureau tekstridder. Tekstridder gaat
ervan uit dat alle onderwerpen, hoe ingewikkeld ook, duidelijk op te
schrijven zijn. Tekstridder brengt complexe onderwerpen terug tot
de kern en geeft de boodschap op een overtuigende manier weer.
Schrijven is een ambacht: huur tekstridder daarom in voor het
schrijven van een tekst, of volg een schrijftraining bij tekstridder en
leer zelf beter schrijven.
• tekstbeoordeling
• schrijfbegeleiding
• tekstadvies

www.tekstridder.nl •
info@tekstridder.nl •
06 2840 4923 •

Prikkelende lezing vaagtaal
Op zoek naar een sprankelend duidelijke lezing voor een
heisessie, congres of personeelsdag? Wil je op een leuke maar
zeker niet vrijblijvende manier het taalgebruik van je collega’s
aan de kaak stellen? Of is het gewoon tijd voor duidelijke taal?
Vaagtaal komt naar je toe en verzorgt een spreekbeurt vechten
tegen vaagtaal voor grote en kleine groepen. Hoe het werkt?
Heel eenvoudig: je stuurt ons teksten van jouw bedrijf en wij
halen daar de vaagtaal uit. Van al die vaagtaal maken we een
mooie ‘taalspiegel’ die we jou en je collega’s voorhouden.
Meer weten? Bel 06 2840 4923 of stuur een e-mail aan
info@vaagtaal.nl.
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