de planchecker
Wat is de planchecker?
Een hulpmiddel om teksten te beoordelen. Bij één tekst werkt het als een
collega die ‘tegenleest’ en bij meer teksten als een jury die teksten
beoordeelt. In beide gevallen sneller, objectiever en goedkoper.
De planchecker is speciaal ontworpen voor beleidsstukken zoals plannen,
visies en nota’s, maar werkt ook op andere teksten.
Wat doet de planchecker?
Door automatische tekstanalyse bepaalt de planchecker de mate van
compleetheid en de relatieve aandacht van een aspect. Elk aspect kent een
wolk van trefwoorden en als die trefwoorden veel voorkomen, dan krijgt dat
aspect een hoger cijfer.
De standaarduitvoering voor beleidsstukken meet zeven aspecten:
(1) Toekomstgericht; (2) Leren van het verleden; (3) Rekening houden met
de omgeving; (4) Uitvoeringsgericht; (5) Gericht op besluitvorming;
(6) Interactief geschreven en (7) Heldere taal. Op uw verzoek kunnen we nog
andere aspecten beoordelen.
De planchecker bepaalt ook beknoptheid en moeilijkheid van een tekst.
Wat levert het op?
De klant krijgt een rapport met daarin per tekst en per aspect twee cijfers;
één voor de relatieve aandacht voor dat aspect en één voor de mate van
compleetheid van dat aspect. Met die scores kunt u voor het eerst:
• Vergelijken met andere organisaties (benchmarken);
• Zien hoeveel resultaat een kwaliteitsverbetering of training oplevert;
• Meten of bepaalde aspecten voldoende terugkomen.
De kwaliteit van uw teksten wordt bespreekbaar èn gericht verbeterbaar!
Betere teksten leiden tot minder tijd- en energieverlies en uiteindelijk tot een
betere discussie, besluitvorming en uitvoering.
Wat kost de planchecker?
In vergelijking met ‘handmatig’ lezen kost het toevoegen van nieuwe
aspecten extra tijd. Het ‘klaarzetten’ van de teksten en rapporteren kost
evenveel tijd. Maar het ‘lezen’ gaat zo’n 5x sneller. Hoe meer teksten, hoe
groter uw voordeel.
Wilt u meer informatie?
informatie?
Heeft u vragen, wilt u een offerte op maat of wilt u de resultaten zien van
eerdere checks? Neem dan contact met ons op.
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