
Meld moeilijke brieven, formulieren en procedures 

 

Veel kwetsbare senioren gebruiken hun rechten niet, omdat de communicatie erover 

té complex is 
Binnen het GBO heeft de werkgroep kwetsbare senioren proberen te achterhalen hoe het komt dat 

veel kwetsbare senioren hun rechten niet gebruiken. Een belangrijke oorzaak blijkt de communicatie 

te zijn. Om een recht te kunnen gebruiken, moet je weten: 

1. dat het bestaat 

2. hoe je het kunt gebruiken 

Maar veel informatie en communicatie over de rechten van kwetsbare senioren is gewoon té 

complex. Mensen begrijpen niet wat er van hen verwacht wordt en leggen brieven en formulieren op 

een stapeltje of gooien ze meteen in de papiermand. En zo mislopen ze allerlei premies en 

tegemoetkomingen. 

Of ze komen terecht bij andere diensten die de brieven of formulieren voor hen moeten ontcijferen 

en moeten uitzoeken wat er nu eigenlijk verwacht wordt. Een tijdrovende bezigheid, ook omdat de 

communicatie zelfs voor die doelgroep vaak niet echt helder is. Zo verliezen die diensten en 

organisaties dus kostbare energie en tijd waarmee ze andere mensen hadden kunnen helpen.  

Daarom willen we iets doen aan die slechte communicatie 
Maar je kunt mensen maar zover krijgen dat ze gaan sleutelen aan hun communicatie als ze beseffen 

dat hun ontvangers die communicatie niet begrijpen. De Stad Gent heeft daarom een jaar geleden 

een meldpunt gelanceerd voor ingewikkelde brieven, procedures en formulieren. Voor 

communicatie van de Stad Gent zelf, maar ook van andere diensten en organisaties.  

Dus: worstelen jouw cliënten ook met onbegrijpelijke documenten? Bezorg ze aan het 

meldpunt!  
Hoe doe je dat? 

1. Ga naar stad.gent/eenvoudiger. 

2. Meld over welk document het gaat. 

3. Laad het document op. 

Je kunt alles anoniem doen. Maar als je je naam en contactgegevens vermeldt, kunnen we contact 

met je opnemen om scherp te krijgen wat er precies onduidelijk is. 

https://stad.gent/eenvoudiger


Wie kan iets melden op stad.gent/eenvoudiger? 

Alle Gentenaars en alle Gentse diensten en organisaties kunnen hier terecht. 

Wat kun je melden? 

Meldingen kunnen gaan over onduidelijke brieven, ingewikkelde procedures en onhandige 

formulieren van alle organisaties en diensten. 

Ze hoeven dus niet van diensten van de Stad Gent te komen. Maar ze moeten wel gericht zijn aan 

een inwoner van Gent.  

Wat gebeurt er dan met zo’n melding? 

De dienst of organisatie die de onduidelijke communicatie verstuurt, krijgt een mail over de melding.  

We vragen om de communicatie te verbeteren en geven tips mee om dat aan te pakken. 

Gaat het om een stadsdienst? Dan vragen we de collega’s van die dienst om de melder binnen 21 

dagen te laten weten hoe ze de verbetering zullen aanpakken. We vragen ook om de melder op de 

hoogte te brengen als alles aangepast is. 

En om de 6 maanden trekken we statistieken van de meldingen op dit meldpunt. Zo kunnen we zien 

wie de ‘veelplegers’ zijn. Met die organisaties kunnen we dan in gesprek gaan om ze duidelijk te 

maken dat hun communicatie echt beter moet. 

  

   

 


