
LOO VAN ECK COMMUNICATIE 

TRAINING - E-LEARNING - TEKST 

                NIEUWSBRIEF
   ONDERWIJS  • #4

Het college van bestuur van het Nova College …
… hoeft niet langer te puzzelen op beleidsstukken 

Zelf oefenen met visueel communiceren?
Volg voor € 25,- een e-learning met 50 instructie-
video’s en veel verschillende opdrachten. In de 
e-learning komen de volgende onderdelen aan bod:
 
• Hoe communiceert u visueel?
• Hoe maakt u uw verhaal geschikt om visueel te   
 vertellen?
• Hoe verbeeldt u uw verhaal met basisvormen?
• Aan welke visuele wetten moet uw visuele     
 communicatie voldoen?
• Welke beeldtaal gebruikt u?
• Hoe maakt u flipovers aantrekkelijker?
• Hoe gaat u om met kleur?
• Hoe zet u mensen en emoties in?
• Welke tips kunt u gebruiken om uw visuals   
 aantrekkelijker te maken?

U kunt zich gemakkelijk inschrijven  
voor deze e-learning op onze website.

Jongeren hebben niks met 
Twitter. Waarom? Omdat 
het lezen van tekst ze te 
veel tijd kost. En omdat ze 
teksten maar saai vinden. 
Niet gek dus dat ze wel dol 
zijn op Snapchat en 
Instagram: sociale media 
waarbij beeld de basis is. 

Jongeren bereikt u met beeld! 
Vervang uw lappen tekst dus eens door wat afbeeldingen. 
Niet alleen omdat u dan meer de aandacht trekt van 
jongeren. Maar ook omdat beelden heel effectief zijn: 
mensen verwerken beelden sneller dan teksten en 
onthouden ze beter. 

Maar hoe pakt u dat aan?
Waar begint u? Hoe vertaalt u tekst naar beeld? Hoe 
brengt u nuances aan? Welke kleuren kiest u? 

Bestel ons GRATIS 10-minutenboekje over visuele 
communicatie
Daarin leest u : 
• wat de voordelen van visuele communicatie zijn; 
• hoe u in lagen communiceert, zodat u nuances aan  

kunt brengen;
• hoe u zelf in 10 stappen tot visuele communicatie komt. 
 
Hebben? 
Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar loo@lve.nl. 
Zet in de onderwerpregel: boekje visuele communicatie. 
Dan valt het boekje binnen de kortste keren bij u op de mat. 

Genoeg van standaard e-learning? Ontdek onze maatwerk ME-learning!
U staart naar het scherm. En volgt braaf de 
uitleg in de e-learning. Maar uw buurman krijgt 
exact dezelfde casus en feedback. Terwijl u 
staat te popelen om uw eigen teksten eens 

kritisch onder handen te nemen. Snakt 
u ook zo naar een e-learning op 

maat? Wij ook! Daarom 
presenteren wij u 

met trots onze 
ME-learning.

ME-learing = Maatwerk E-learning
E-learning is natuurlijk handig voor een grote groep. Maar persoonlijk? 
Neh. Daar is het toch echt te standaard voor. En wij houden niet van 
standaard. Wij ontwikkelden daarom software waarmee onze trainers 
een e-learning helemaal op maat kunnen maken.

Ja, het gaat over u en uw praktijk
Een training afstemmen op uw teksten en uw leerwensen doen we 
altijd. Maar nu trekken we deze lijn door in de digitale e-learning.  
U ziet dus echt uw eigen teksten terug tijdens deze manier van 
coachen. En dat is een unieke aanpak in de wereld van e-learning. 

Neem gerust 
contact op met 

onze adviseurs via 
loo@lve.nl of (0318) 
69 69 00. Bekijk ook 
eens onze vlog over 

ME-Learning op 
YouTube (zoek op 

Loo van Eck). 

MEER WETEN? 

In 10 stappen naar visuele communicatie 
GRATIS 
BOEKJE



Hebben uw studenten moeite met lezen?
Klinkende Taal helpt u en uw studenten! 

Teksten met ingewikkelde woorden, lange zinnen of complexe alinea’s zijn voor sommige studenten moeilijk te begrijpen. Zeker als een student al moeite 
heeft met lezen. Het gevolg? De studenten stoppen met lezen. En missen daardoor belangrijke informatie. Het was uw doel om hen te informeren, te 
motiveren misschien ... In ieder geval niet om uw boodschap te negeren. De oplossing? Teksten die alle studenten begrijpen. En die ze met plezier lezen. 
Dat klinkt ideaal. Maar waar begint u? 

Het softwareprogramma Klinkende Taal helpt u op weg. Hoe dat gaat? U leest het in de 3 stappen hieronder. 

Vraag de gratis nieuwsbrief aan via loo@lve.nl.  
Of neem een kijkje op www.klinkendetaal.nl. 

MEER WETEN OVER NAAR KLINKENDE TAAL? 

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

U kunt zelf de woordenlijst van Klinkende Taal inzien en 
aanpassen. Dat is handig wanneer een bepaalde 
vakterm wel bij uw lezers bekend is. Het programma 
markeert dit woord dan niet steeds als ‘fout’. U kiest 
namelijk zelf welke woorden Klinkende Taal accepteert. 

Benieuwd of de schrijfvaardigheid van uw medewerkers 
daadwerkelijk verbetert met Klinkende Taal? In het 
ManagementDashboard ziet u hoe vaak medewerkers 
Klinkende Taal gebruiken. En wat de taalniveaus van de 
gemeten teksten zijn. Ook ziet u hoe de taalniveaus 
veranderen doordat medewerkers met Klinkende Taal 
werken. Zo houdt u heel handig de kwaliteit van uw 
teksten in de gaten! 

KLINKENDE TAAL IS MEER DAN EEN HELDERHEIDSCHECK

kies het taalniveau dat past bij uw doelgroep
U gebruikt Klinkende Taal om uw teksten te beoordelen op 
helderheid. Dat kan in Word, Outlook of online. Klinkende 
Taal kan uw tekst op verschillende taalniveaus meten. Van 
A1 (hele eenvoudige tekst) tot C2 (hele moeilijke tekst). U 
kiest zelf het gewenste taalniveau. Wij adviseren om voor 
taalniveau B1 te kiezen. Dit is het taalniveau dat het 
grootste deel van de Nederlanders begrijpt. Met korte 
zinnen (gemiddeld 12 woorden per zin), makkelijke 
woorden en geen overbodige hulpwerkwoorden.

meet uw tekst met 1 druk op de knop
Met 1 druk op de knop meet Klinkende Taal uw tekst. Het 
programma geeft aan wat het taalniveau van uw tekst op 
dit moment is. En geeft aan hoe u uw tekst begrijpelijker 
kunt maken. Zodat het past bij het gewenste taalniveau en 
de doelgroep. Bijvoorbeeld welke zinnen u moet inkorten. 
Of welke moeilijke woorden u kunt vervangen door een 
makkelijker alternatief. Het programma onderstreept alle 
verbeterpunten met een kleurtje. Zo ziet u precies waar de 
knelpunten liggen. 

pas uw tekst aan op basis van de aandachtspunten
Nu weet u waar u uw tekst kunt aanpassen. Klinkende Taal 
geeft u ook alternatieven bij bijvoorbeeld moeilijke 
woorden. Handig voor als u zelf even geen makkelijk 
synoniem weet. Klaar? Meet uw tekst gerust nog eens om 
te kijken of de tekst nu beter bij de doelgroep en het 
taalniveau past. En dan komt natuurlijk nog het ‘echte’ 
meetmoment: de mening van uw studenten!

schrijf heldere teksten

“Superhandig als je 
lesgeeft aan studenten 

met een taalachterstand.  
Zo kun je van een 
moeilijke tekst een  
B1-tekst maken.”

 Suzanne Lustenhouwer, docent bij de  
Nieuwe Internationale School Esprit



Waar veel mensen in de zomer lekker aan een koud drankje nippen op het strand van een 
zonnige bestemming ... zijn de medewerkers van studentenbalies van onderwijsinstellingen 
juist druk in de weer! Bij hen heerst er in die periode topdrukte door de talloze vragen van 
(aankomende) studenten over het nieuwe schooljaar. Honderden e-mails per dag. Constant 
studenten in de wacht aan de telefoon. Dat is op een dag in de zomer eerder regel dan 
uitzondering. 

3 tips om effectief te chatten! 
Zodat u klaar bent voor het nieuwe schooljaar

Tip 2. Geef concrete informatie 
Voorkom dat u vaag bent in uw boodschap. Hoe 
concreter u bent, hoe beter uw boodschap 
overkomt. Door concreet te zijn, voorkomt u 
namelijk dat studenten een eigen invulling geven 
aan uw boodschap. Ook vergroot u hiermee de kans 
dat een student in actie komt. 

Niet: ‘Binnen 2 weken nadat het schooljaar is 
gestart’. 
Maar: ‘Voor 12 september’. 

Niet: ‘Het formulier wordt ingevuld’.  
Maar: ‘Zorg ervoor dat je het formulier voor  
12 september hebt ingevuld. Dan sta je inschreven 
voor <x>’. 

Tip 3. Geef complete informatie 
Maak het studenten gemakkelijk.  Zorg ervoor dat u 
ze de informatie geeft die ze nodig hebben. Zo 
hoeven ze na het chatten niet zelf op zoek naar de 
informatie. Vraagt u een student bijvoorbeeld een 
bedrag over te maken? Vermeld dan alles wat hij 
nodig heeft om dat te doen: bedrag, datum, 
rekeningnummer, naam, kenmerk. 

 Wilt u starten met chatten?
Dan kan het fijn zijn om tips en handvatten te krijgen. 
Om er afspraken met elkaar over te maken. En om alvast 
eens te oefenen. Wij helpen u hier graag bij in onze 
training Chatten en whatsappen. Tijdens de training 
kruipen u en uw collega’s achter de laptop. Zodat jullie 
direct live kunnen appen en chatten over eigen 
casussen. En jullie direct afspraken kunnen maken over 
jullie aanpak. Zodat jullie klaar zijn voor de zomer!  

U vindt meer informatie over deze training  
op onze website.

De oplossing: start met chatten!
Om zo het aantal e-mails en de wachtrijen aan de 
telefoon te verkleinen. Niet alleen is dat een snelle en 
laagdrempelige manier om contact te hebben met 
studenten. Ze blijken dit ook nog eens een hele fijne 
manier van communiceren te vinden. Ze houden van die 
snelheid in communicatie. En lezen liever korte 
berichten dan lange lappen tekst via e-mails. U sluit zo 
dus ook nog eens goed aan bij de behoeften van uw 
doelgroep! 

Doe uw voordeel met deze 3 tips 

Tip 1. Regisseer de chat met metataal 
Hiermee zorgt u ervoor dat u de touwtjes in handen 
heeft. En u geeft studenten duidelijkheid over wat 
ze kunnen verwachten. 

Metataal is: 
• zeggen wat u gaat doen: ‘Ik ga het morgen voor je 

uitzoeken.’;
• zeggen waarom u dat doet: ‘Ik moet het navragen  

bij <x>.’; 
• controleren of de student ermee akkoord gaat:  

‘Vind je dat goed?’. 

U gebruikt metataal als: 
• u de chat onderbreekt; 
• een student moet wachten;
• u een complex probleem inleidt; 
• u overschakelt naar een ander onderdeel of 

onderwerp. 



“Toe maar … laat ze maar glanzen!” 
Weet directeur Anton hoe je echt goede gesprekken voert?

Meer weten over goede gesprekken voeren? 
Volg dan onze training! Hierin doorlopen we alle 
stappen van een goed gesprek. Met uiteraard genoeg 
ruimte voor uw eigen casussen. Zodat u de 
technieken echt in uw praktijk kunt toepassen. 
Nieuwsgierig? Neem voor data een kosten een kijkje 
op onze website: www.lve.nl/wat-wij-doen/
trainingen/goedegesprekkenvoeren.

De glansmethode. Gaat 
er een belletje rinkelen? 
Dan bent u vast 1 van de 
3,5 miljoen Luizen-
moeder-kijkers. De 
razend populaire tv-serie 
over een school met 
hilarische en herkenbare 
situaties. Directeur 
Anton had een nieuwe 
methode bedacht voor 
het 10-minutengesprek. 
Maar ja, wat moet u met 
zo’n nieuwe methode als 
u al 10 jaar gesprekken 
met ouders en leerlingen 
voert. Dan weet u het 
toch zeker zelf wel beter? 
Toch kan uw kennis 
opfrissen nooit kwaad …

school en dat ze genoeg vrienden en vriendinnen 
hebben. Maar niemand is perfect. Toch kan kritiek voor 
ouders voelen als een persoonlijke aanval. Herken de 
weerstand of emotie en weet hiermee om te gaan.

Tip 4. Zie het van de zonnige kant
Een mentorgesprek hoeft zeker niet negatief te zijn. Ga 
niet zoeken naar verbeterpunten. Complimenten geven 
mag ook! Doet een leerling erg goed zijn best? Laat dat 
ook weten. Een compliment is bovendien meteen een 
handige ijsbreker voor het gesprek.

Tip 1. Geef structuur aan het gesprek
U heeft een heleboel gesprekken op de planning staan. 
Een strakke planning is dus handig! En een duidelijke 
structuur is belangrijk. Vertel ouders en leerlingen aan 
het begin wat u wilt bespreken. Bijvoorbeeld dat u graag 
eerst van de ouders hoort hoe zij denken dat het met 
hun zoon of dochter gaat. En dat u vervolgens vertelt 
hoe u ervaart dat het gaat. Liggen jullie niet helemaal op 
1 lijn? Sluit dan af met een passende oplossing.

Tip 2. Van monoloog naar dialoog
Een gesprek voeren, doet u niet alleen. Heb daarom ook 
aandacht voor het verhaal van de ouders. Stel de juiste 
vragen en vraag door. Zo voorkomt u dat u aannames 
doet. Is leerling Pieter op school heel aanwezig en 
brutaal, maar blijkt hij thuis een grijze muis? Probeer te 
achterhalen waar zijn gedrag vandaan komt. Een goed 
gesprek zorgt voor nieuwe inzichten.

Tip 3. Signaleer weerstand en emoties op tijd
Mentorgesprekken kunnen emotioneel zijn voor ouders. 
Ze willen natuurlijk dat hun kinderen het goed doen op 

Huur tijdelijk een Loo van Eck’er in! 
Na die leerzame training. Om uw collega’s op de vloer te coachen.

U heeft tijd en geld 
geïnvesteerd in een 
communicatietraining. Om 
de schriftelijke of 
mondelinge communicatie 
met studenten of de 
communicatie intern te 
verbeteren. U wilt 
natuurlijk dat uw collega’s 
de leerstof uit de training 
blijven toepassen in hun 
dagelijkse werk. Dat het 
leren in de praktijk 
doorgaat. Dan kan het 
helpen om ze hier een tijdje 
in te blijven coachen. Maar 
… u heeft zelf niet genoeg 
capaciteit of expertise in 
huis om dit te doen. Hoe 
zorgt u er dan toch voor dat 
de leerstof onder de 
aandacht blijft? 

Laat 1 van onze medewerkers uw collega’s coachen 
Een Loo van Eck’er die een paar uur tot een paar dagen 
per week bij uw onderwijsinstelling komt. Die de rol van 
coach op zich neemt. Beschikbaar is voor vragen van uw 
collega’s. Ze feedback geeft. Met ze meedenkt. Om zo de 
kwaliteit van uw communicatie hoog te houden of nog 
hoger te krijgen. Of om de leerstof nieuw leven in te 
blazen als de training alweer een tijd geleden is.  

Door mee te schrijven, feedback te geven, advies te 
geven … 
Wilt u na een schrijftraining bijvoorbeeld uw brieven en 
e-mails verder aanpakken? Dan kan 1 van onze 
medewerkers: 
• meedenken over welke standaardbrieven en e-mails 

herschreven moeten worden; 
• een deel van de brieven en e-mails herschrijven, 

zodat uw collega’s goede voorbeelden hebben; 
• uw collega’s coachen tijdens het schrijven;   
• de brieven en e-mails van uw collega’s 

controleren en hen feedback geven; 
• schrijfcoaches helpen om hun taak zo 

goed mogelijk uit te voeren (als uw 
onderwijsinstelling daarmee werkt). 

Naast brieven en e-mails helpen onze medewerkers u 
natuurlijk ook graag met het verbeteren of op peil houden  
van de kwaliteit van uw telefoongesprekken, rapporten, 
hand leidingen, instructies, vergaderingen. Noem het maar op.  

Onze collega’s worden tijdelijk uw collega’s en dat heeft 
veel voordelen! 
Onze medewerkers leren uw collega’s, werkwijze en 
organisatiecultuur goed kennen. Ze weten wat er speelt. 
Waardoor ze hun aanpak en adviezen perfect kunnen 
afstemmen op de individuele leerwensen van uw collega’s.  
En de vinger goed op de zere plekken kunnen leggen. 
Bovendien helpen ze u om draagvlak te creëren om de  
leerstof echt toe te passen. Het zijn echte ambassadeurs!

Benieuwd naar alle mogelijkheden?
Stuur gerust een e-mail naar loo@lve.nl of bel naar (0318) 
69 69 00. Dan vertelt 1 van onze adviseurs u meer. Zodat  
u samen tot een maatwerkoplossing komt waar u het 
meeste aan heeft. 

Eerder detacheerden we al collega’s bij:
Unigarant, FBTO, gemeente Emmen, 
gemeente Leiden, provincie Drenthe, 
Centraal Beheer.



Schrijft een collega 

zich in voor een 

training? Dan mag een 

andere collega 

meedoen voor de helft 

van de prijs!

-50%

Slechts 1 of een paar medewerkers die bepaalde  
communicatieve vaardigheden moeten aanleren? 
Denk aan onze open trainingen!
Soms is het niet mogelijk om een hele groep mensen voor een training te verzamelen. 
Omdat u maar weinig collega’s heeft die dezelfde vaardigheden op hetzelfde moment 
moeten aanleren. Een training is dan een te grote investering. Dus laat u een training 
maar schieten. Zonde! Want uw collega’s hebben het wel nodig om handvatten te 
krijgen voor het doen van hun werk. Vooral als ze weinig andere collega’s hebben die 
ze hierbij kunnen helpen. Een slimme en goedkope oplossing in zo’n geval? 

Schrijf uw collega’s in voor 1 van onze open trainingen!   
Iedere week geven wij verschillende open trainingen op 
ons kantoor in Ede. Uw collega’s volgen samen met 
mensen van andere organisaties een training over het 
onderwerp waarover zij willen leren. Zodat ze precies 
die vaardigheden leren die aansluiten bij hun functie. 

We laten de training aansluiten op de leerwensen van 
uw collega’s  
Vooraf aan de training sturen uw collega’s eigen teksten, 
gesprekken of films naar 1 van onze trainers. Die 
gebruikt vervolgens al het materiaal dat hij ontvangt om 
de training op maat te maken. Tijdens de training 
bespreekt hij dit met alle deelnemers, zodat ze er direct 
mee aan de slag kunnen. 

Wilt u een collega inschrijven voor een training?
Dat kan gemakkelijk via onze website:  
lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/.  
Onze trainingen duren van 09:30 uur tot 16:30 uur. 

Deze 1-daagse trainingen kunnen uw collega’s de 
komende tijd bij ons volgen:

Training Mogelijkheid1 Mogelijkheid 2

Artikelen schrijven 09-04-2018 05-07-2018

Baliegesprekken 08-05-2018 

Brieven en e-mails 04-04-2018 28-09-2018

Chatten en whatsappen 15-05-2018 03-07-2018

Commercieel schrijven 01-06-2018 11-09-2018

Content mapping 28-05-2018

Communiceren met MBTI 04-06-2018 13-09-2018

Effectief onderhandelen 29-05-2018 04-07-2018

Efficiënt notuleren 05-06-2018 21-09-2018

Feedback geven en ontvangen 06-06-2018 24-09-2018 

Goede gesprekken voeren 03-04-2018 05-09-2018 

Instructies en handleidingen schrijven 07-06-2018 25-09-2018 

Interviewtechnieken 17-04-2018 26-06-2018 

Offertes schrijven 22-06-2018 

Persberichten schrijven 08-06-2018 

Personal branding 19-04-2018 17-07-2018 

Professioneel presenteren 12-06-2018 26-09-2018 

Raads- en collegevoorstellen 14-06-2018 

Schrijven in taalniveau B1 05-04-2018 07-09-2018 

Schrijven voor de social media 16-04-2018 12-09-2018

Snellezen 15-06-2018  

Spelling & grammatica 23-04-2018 06-07-2018 

Storytelling 06-04-2018 03-09-2018 

Telefoneren 19-06-2018 

Timemanagement en resultaatgericht werken 20-06-2018 17-09-2018 

Van folder naar film 28-06-2018

Visueel communiceren 10-04-2018 19-09-2018 

Webcare 17-05-2018 03-07-2018 

Webteksten 31-05-2018 02-07-2018

“Ik vond het interessant om te 
ervaren hoe mensen uit andere 
organisaties handleidingen en 

instructies maken. 
Om te horen waar zij tegenaan lopen 

bij het schrijven. En om me te laten 
inspireren door hun ideeën en 
inzichten. Ik vond het echt een 
meerwaarde van de training.”

Karen-Aafje van den Burg, Hogeschool Utrecht



Loo van Eck
Pascalstraat 28, 6716 AZ Ede
Postbus 274, 6710 BG Ede

Telefoon: (0318) 69 69 00
E-mail: loo@lve.nl

Website: www.lve.nl
www.klinkendetaal.nl 
Blog: www.commpost.nl

Het college van bestuur van het Nova College …
… hoeft niet langer te puzzelen op beleidsstukken 

De beleidsstukken van de beleidsadviseurs van het Nova College waren niet altijd 
even helder, waardoor ze vragen opriepen bij het college van bestuur en de 
directeuren. Waarover moesten zij nu precies een besluit nemen? Waarom nu? En waar 
moesten ze rekening mee houden? Het gevolg: de besluitvorming verliep traag doordat 
beslissers eerst de kwaliteit van de stukken bespraken voordat ze de inhoud in 
konden duiken. Zonde! Daarom besloot het Nova College ons in te schakelen om een 
format te maken voor de beleidsstukken. En om alle beleidsadviseurs te trainen om 
met het format te werken. Sandra Scheffer, bestuurssecretaris bij het Nova College, 
vertelt over …  

Wilt u ook aan de 
slag met uw 

beleidsstukken? 
Neem gerust 

contact met ons op 
via loo@lve.nl of 
(0318) 69 69 00. 
Onze adviseurs 

geven u graag een 
passend advies. 

… de voordelen van het format voor beleidsschrijvers 
“Het format helpt de adviseurs heel erg bij het aandragen 
van informatie. Ze moeten de informatie namelijk 
onderbrengen in rubrieken. Waardoor ze gedwongen 
worden om goed na te denken over vragen als ‘waarover 
moeten de collegeleden precies een besluit nemen?’, ‘wat 
zijn de redenen om ‘ja’ tegen mijn advies te zeggen?’ en 
‘waar moeten ze rekening mee houden als ze ‘ja’ zeggen?’. 
Dat zorgt ervoor dat de stukken korter en beter 
onderbouwd zijn dan voorheen. Zelf ervaar ik het als dat 
de schrijvers een puzzel aan het leggen zijn. En die is 
compleet als ze het laatste stukje gelegd hebben.” 

… de voordelen van het format voor het college van 
bestuur 
“Het format zorgt ervoor dat alle stukken in 1 lijn 
geschreven zijn. Daardoor kunnen beslissers veel sneller 
de antwoorden op hun vragen vinden. Dat is door de 
structuur en de kopjes die ze in 30 seconden kunnen 
scannen in 1 oogopslag helder. Bovendien staat alle 
informatie nu in een logische volgorde. Als we het voorbeeld 
van de puzzel weer aanhalen, zou ik het zo omschrijven: 
beslissers moesten eerst zelf alle stukjes van de puzzel bij 
elkaar rapen en nu krijgen ze puzzels waarin alle stukjes al 
voor ze zijn gelegd. Dat krijg ik ook van ze terug. Natuurlijk 
betekent dit niet dat ze op alle stukken ‘ja’ zeggen. Maar 
een ‘nee’ wordt dan in ieder geval veroorzaakt door de 
inhoud van een stuk en niet door de vorm. Daarnaast geeft 
het format voorzitters van vergaderingen ook echt houvast. 
En het verslagleggen is makkelijker. Wat allemaal bijdraagt 
aan het geheel van besluiten maken.” 

“Een ‘nee’ op een advies gaat nu over de inhoud 
van een stuk. En niet over de vorm.”

… de voordelen van het format voor Sandra zelf 
“Als schrijver vind ik het format echt super! Het is heel 
prettig werken. Als je een advies hebt geschreven dat 
goed in elkaar steekt dan denk je: yes, er ligt nu gewoon 
een goed advies. Als bestuurssecretaris vind ik het heel 
gemakkelijk dat alle stukken nu dezelfde opbouw hebben. 
Daardoor kan ik ze goed onderling vergelijken. Waardoor 
ik schrijvers zelf gemakkelijker kan adviseren of ze het 
advies kan geven om eens met elkaar mee te kijken. Ik 
merk dat de training waarin de adviseurs leerden om met 
het format te werken ook heel nuttig is geweest. Daar kan 
ik namelijk op teruggrijpen als ik ze advies geef.”

Sandra vertelt wat er voor nodig is om zo’n project te 
laten slagen … 
“Het is belangrijk dat alle beleidsschrijvers ook een training 
volgen zodat ze goed weten hoe ze met het format kunnen 
werken. Dan gaat het format echt leven en gaan de adviseurs 
er ook mee oefenen. Daarnaast moeten de beslissers 
natuurlijk ook op een nieuw format zitten te wachten. Als ze 
het fijn vinden om 10 pagina’s tekst te lezen, dan zijn ze er 
misschien niet blij mee dat stukken ineens in 30 seconden 
op hoofdlijnen te lezen zijn. Zorg er dus voor dat iedereen die 
dit in zijn werk toepast, meegaat in deze ontwikkelingen en 
de scholing. Kies de juiste doelgroepen, creëer draagvlak en 
neem ze mee in het proces.”

“Wat ik zelf ook heel leuk vind, is dat de 
schrijvers zo enthousiast zijn. Ze zien echt het 

nut in van het format en de training.”

… en of ze andere scholen ook aan zou raden om met 
formats te werken 
“Ik zou het format zeker aanraden aan andere scholen. 
Wij merken dat de kwaliteit van de adviezen hoger is. Dat 
de helderheid in besluitvorming toeneemt. En dat het 
bespreken van de stukken minder tijd kost, doordat er 
minder ‘ruisvragen’ ontstaan. En wat ik zelf ook heel leuk 
vind, is dat de schrijvers zo enthousiast zijn. Ze zien echt 
het nut in van het format en de training. Daardoor is het 
voor mij niet ingewikkeld om mensen te motiveren om 
een opfriscursus te doen. Hoe jullie dat aangepakt 
hebben in de training hielp daar erg bij. Je hebt hier altijd 
wat aan. Ook in andere sectoren, want het is een manier 
van schrijven en gedachten ordenen. In het kader van 
‘een leven lang leren’ is het dus echt een aanrader.”

“Eerst moesten 
beslissers alle stukjes 

van een puzzel zelf bij 
elkaar rapen. 

En nu krijgen ze 
puzzels waarin alle 

stukjes al voor ze zijn 
gelegd.”


