Geleen, 11 september 2020
Onderwerp: seniorenwijzer “Ouder worden in Sittard-Geleen”
Geachte mevrouw Hoffman – Brands,
Hierbij het advies van de Wmo-raad Sittard-Geleen over de door de gemeente SittardGeleen ontwikkelde seniorenwijzer “Ouder worden in Sittard-Geleen”.
1. Taalgebruik:
a. De algemene indruk omtrent het taalgebruik is dat dit voor laaggeletterden moeilijk
is. Bijvoorbeeld lange zinnen en complexe woorden.
Voorstel: Het taalgebruik in de gehele wijzer controleren op leesbaarheid voor
laaggeletterden (taalniveau B1).
Reactie gemeente: Vanuit communicatie is altijd het uitgangspunt om te schrijven
op B1-niveau. Deze wijzer scoort op onderdelen inderdaad B2-niveau. B2 heeft ook
met de totale lengte van het document en verwijzing naar e-mailadressen en
websites. Dat is in een B1-tekst niet zo gewenst, maar in een wijzer als deze ontkom
je daar niet aan.
Conform voorstel hebben we alsnog naar de huidige tekst gekeken en daar waar
we zinnen en woorden makkelijk en op een goede manier konden aanpassen, dit
alsnog gedaan.
2. Essentiele informatie:
a. De ene keer wordt essentiële informatie, zoals contactgegevens, in een apart
katern met een andere kleur aangegeven, zie onderstaand voorbeeld

En de andere keer staat essentiële informatie als een vet gedrukte tekst in het
betreffende onderwerp, zie onderstaand voorbeeld

Voorstel: Om alle essentiële informatie in een apart katern en met een andere
kleur aan te geven. Dit komt naar ons idee de leesbaarheid van de wijzer ten
goede.
Reactie gemeente: Daar waar we een veelheid aan informatie hebben, hebben
we dit in een apart katern weergegeven, vetgedrukt en met een aparte kleur.
Daar waar het alleen gaat om een website-adres of e-mailadres of
telefoonnummer, en waar het gewenst is om nog toelichtende tekst bij te zetten,
is dit vetgedrukt in de tekst zelf weergegeven en niet in een apart katern.
Overigens maakt kleur maakt voor toegankelijkheid en leesbaarheid vaak niet uit
(kleur is feitelijk zelfs voor kleurenblinden niet wenselijk…) Vet gedrukt markeert
beter.
Conform voorstel hebben we alle contactinformatie dezelfde (blauwe) kleur
gegeven en zoveel als mogelijk in een apart katern opgenomen.
3. Sociaal Plein & Wijksteunpunten:
a. Bij het Sociaal Plein (pagina 7) wordt opgesomd waarvoor men daar terecht kan.
Bij het Wijksteunpunt (pagina 11) staat niet opgesomd waarvoor men bij dit
steunpunt terecht kan.
Voorstel: Bij het Wijksteunpunt een soortgelijke opsomming geven als bij het
Sociaal Plein.
Reactie gemeente: In tegenstelling tot de sociale pleinen, verschillen de
activiteiten per wijksteunpunt, omdat ze opgezet worden met en door
wijkbewoners. Vandaar dat niet specifiek staat vermeld welke activiteiten het
betreft. Bovendien wisselen de activiteiten nogal eens, afhankelijk van de behoefte.
Vandaar dat in dit geval niet gekozen is voor een opsomming, maar een verwijzing
naar website en telefoonnummer voor de actuele informatie per wijksteunpunt.
b. Bij het Sociaal Plein en het Wijksteunpunt wordt verwezen naar websites en een
telefoonnummer voor nadere informatie, zoals locaties en openingstijden.
Voorstel: Voor beide onderwerpen de locaties en openingstijden in de wijzer
opnemen.
Reactie gemeente: Openingstijden veranderen nog wel eens, bijvoorbeeld in
vakanties of zoals nu door corona. En ook locaties kunnen veranderen, bovendien
vinden sommige activiteiten van wijksteunpunten op andere locaties plaats. Zouden
we locaties en openingstijden gaan vermelden, dan zou de informatie snel niet meer
actueel en volledig zijn en de wijzer telkens aangepast moeten worden. Vandaar
dat ook hier is gekozen voor vermelding van websites en telefoonnummers voor de
actuele informatie.
4. Stadswinkel:
a. In de tekst over de Stadswinkel (pagina 28) wordt in de laatste zin de
mogelijkheid genoemd om ook telefonisch contact op te nemen met de
stadswinkel. Dit echter zonder het telefoonnummer te noemen.

Voorstel: Hier het telefoonnummer waaronder de stadswinkel is te
bereiken vermelden.
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Reactie gemeente: Conform voorstel zullen we het telefoonnummer
alsnog vermelden.
Namens de Wmo-raad Sittard-Geleen,
H. van Geffen
Voorzitter

M. Manukjan-Arakelian
Secretaris

