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Teksten zijn vaak te moeilijk. Waardoor lezers afhaken.
Voor veel mensen zijn teksten met ingewikkelde woorden,  
lange zinnen of complexe alinea’s moeilijk te begrijpen.  
Daarom stoppen ze met lezen. Ook al is de informatie in de 
tekst wel belangrijk voor ze.

Maar ook veel hoogopgeleide en ervaren lezers haken vaak af 
bij moeilijke teksten. Niet omdat ze de tekst te moeilijk vinden, 
maar omdat het ze te veel tijd kost om deze te lezen. En ze die 
tijd liever aan iets anders besteden.

Het gevolg van beide situaties: de lezer leest niet wat u heeft 
geschreven. En dat is zonde. Want als u een tekst schrijft, wilt  
u dat uw lezer deze moeiteloos leest. Toch? 

De oplossing: schrijf in taalniveau B1. 
Dit taalniveau is voor alle Nederlanders namelijk prettig om te 
lezen en makkelijk te begrijpen. 

Loo van Eck | Klinkende Taal helpt schrijvers om teksten
in taalniveau B1 te schrijven.
Loo van Eck | Klinkende Taal is een softwareprogramma.  
Het controleert of uw tekst leesbaar is. En het streept aan 
wat er beter kan. De aanstrepingen helpen u om de tekst  
te verbeteren. 
Loo van Eck | Klinkende Taal laat zien:
• welke woorden, zinnen of alinea’s moeilijk zijn;
• waarom die woorden, zinnen en alinea’s te ingewikkeld zijn;
• welk taalniveau uw tekst heeft.
 
Schrijvers leren begrijpelijk schrijven tijdens hun werk.
Tijdens hun werk controleren schrijvers iedere uitgaande tekst 
die zij schrijven. En blijven ze teksten verbeteren totdat ze 
taalniveau B1 ‘scoren’.  Zo blijven zij hun schrijfvaardigheden 
ontwikkelen. 

Loo van Eck | Klinkende Taal is eenvoudig te installeren  
op iedere computer.
U kunt het meetinstrument in Outlook, Word en andere 
Microsoft Office-programma’s installeren. U kunt het 
programma ook online gebruiken. U kopieert dan een 
willekeurige tekst in de webversie van het programma.

Iedere schrijver binnen uw organisatie heeft het hulpmiddel 
continu binnen handbereik. 

De start van Loo van Eck | 
Klinkende Taal 

Waarom de beste taaltechnologen 
en de beste opleider in schrijven 
gaan samenwerken. 

nieuw

GridLine is de specialist in taaloplossingen voor  
het Nederlands. GridLine helpt Nederlanders om  

sneller, efficiënter en lekkerder te werken met taal,  
tekst en documenten.

Loo van Eck helpt mensen en 
organisaties bij het helder maken  
van hun schriftelijke en mondelinge 
communicatie. Om dat te bereiken, 
leidt Loo van Eck mensen op, geeft 
adviezen, schrijft teksten en maakt 
films en animaties.



De start van Loo van Eck | Klinkende Taal
Waarom de beste taaltechnologen en de beste  
opleider in schrijven gaan samenwerken

Soms is een samenwerking zo vanzelfsprekend dat 
je je afvraagt waarom deze er nog niet eerder was. De 
samenwerking tussen GridLine en Loo van Eck is er zo 
eentje. Een samenwerking die zo voor de hand ligt dat deze 
wel tot stand móest komen. Al jaren werken de 2 bedrijven 
af en toe samen, maar het duurde tot dit jaar voordat hun 
voorzichtige verkering leidde tot een fraai huwelijk met 
een prachtig kindje: Loo van Eck | Klinkende Taal. Een 
interview met de directeuren van de 2 bedrijven.

Daniëlle Westerhof, directeur Loo van Eck: ‘GridLine en 
Loo van Eck hebben hetzelfde doel: mensen helpen bij 
het schrijven van heldere teksten. Wij leiden al ruim 30 
jaar mensen op met trainingen en de laatste jaren ook via 
e-learning en e-coaching. GridLine doet dat al jaren met 
het programma Klinkende Taal. Onze manieren van werken 
sluiten daarom fantastisch op elkaar aan.’

Tigran Spaan, directeur van GridLine en ontwikkelaar van 
Klinkende Taal, knikt instemmend. ‘Helemaal mee eens. 
We weten allemaal dat als je iets hebt geleerd, de kennis 
later vaak weer wegzakt. Ons programma Klinkende Taal 
herinnert je elke dag aan de leerstof. Gewoon, tijdens je 
normale werk. En door deze herhaling blijft de kennis beter 
hangen. Eerst meet je de kwaliteit van de teksten via onze 
Quickscan. Daarna leidt Loo van Eck de mensen op. En 
vervolgens faciliteer je ze met Klinkende Taal.’

Wat doet Loo van Eck | Klinkende Taal?
Tigran: ‘Klinkende Taal evalueert een tekst. Vervolgens ziet de 
schrijver welk taalniveau zijn tekst heeft. De indicatie van het 
taalniveau is niets meer dan een samenvatting, een optelsom 
van alle problemen die in een tekst voorkomen. Klinkende Taal 
is er vooral op gericht om de oorzaken van een onduidelijke 
tekst te laten zien. En daarmee help je de schrijver.’

‘Waar ik zelf ontzettend enthousiast over ben’, vertelt Daniëlle, 
‘is dat je Loo van Eck | Klinkende Taal gewoon kunt gebruiken 
in Word of Outlook. Dus direct op de plek waar je jouw mail of 
brief schrijft. Daarnaast kun je het ook via het web gebruiken. 
Wat ook een mooi middel is, is de QuickScan. Hiermee kun 
je in 1 keer de leesbaarheid van duizenden documenten 
beoordelen. Ideaal als start van een opleidingstraject. 
Daarmee doe je namelijk direct een nulmeting.’

Waarom samenwerken? 
Daniëlle: ‘Wij hebben een visie op leren. We willen mensen 
alleen leren wat ze daadwerkelijk kunnen toepassen in 
hun werk. Bovendien willen we dat het leren niet alleen 
plaatsvindt in een lokaal, maar ook doorgaat tijdens het 
werk. Gelukkig maakt de techniek dat steeds beter mogelijk 
en zijn we in staat om via e-learning, gaming en e-coaching 
mensen te leren beter te communiceren. 

‘Leren gaat door tijdens het werken’

We waren echter nog steeds op zoek naar slimme software 
die het schrijven op de werkplek kan toetsen. Maar… wij 
zijn geen softwarebouwer. Of ICT-bedrijf. Dus wij worden bij 
het digitaal leren steeds afhankelijker van leveranciers van 
software. Dat is niet erg zolang je bij de ontwikkeling van een 
product betrokken wordt én er dus 100% achter kan staan. 
Met GridLine hebben we een partner die met ons meedenkt. 
En waarbij wij de gelegenheid krijgen om mee te denken met 
de doorontwikkeling van een product.’ 

‘Voor ons ligt dat natuurlijk iets anders’, vertelt Tigran. 
‘Wij hebben een hoogwaardig technologisch product. 
Om dat te ontwikkelen is veel kennis nodig. Over taal, 
programmeren en ICT-architectuur. Wij zijn daar erg goed 
in. Maar wij zijn van nature geen verkopers. En ook geen 
communicatieprofessionals. 

Wij zochten dus een partner die de waarde van ons product 
inziet én toegang heeft tot een markt die ons product 
nodig heeft. Loo van Eck is met haar honderden klanten 
daarvoor een geschikte partner. Bovendien heeft Loo van 
Eck een visie die precies aansluit op die van ons. Het is dus 
prachtig als we een gerenommeerde naam in de markt van 
schrijfopleidingen kunnen koppelen aan ons product.’

‘Daarbij’, zegt Daniëlle, ‘past het product perfect in ons 
portfolio. Loo van Eck | Klinkende Taal past naadloos tussen 
onze andere borgingsinstrumenten. Zoals de schrijfcoaches, 
onze app en onze meetlatten.’

Wat heeft de klant aan deze samenwerking?
Tigran: ‘Klanten willen betere teksten. Omdat onduidelijke 
teksten ze geld kosten: mensen gaan bellen als ze een 
mail of brief niet begrijpen en ieder telefoontje kost een 
organisatie extra geld. Bovendien leidt onduidelijkheid in 
teksten tot irritatie. En misverstanden. Kortom: kosten en 
aanzien. Anderzijds geven goede teksten een klantgerichte 
uitstraling. Daar gaat het om.

‘Onduidelijke teksten kosten een organisatie geld’

Daarnaast stappen steeds meer organisaties over naar een 
businessmodel met selfservice. En ze begrijpen dat als  
ze willen dat hun klanten steeds meer zelf doen, klanten  
dat alleen kunnen als ze snappen wát ze moeten doen.  
En daarvoor is heldere informatie broodnodig. Door  
Loo van Eck | Klinkende Taal op te nemen in de aanpak  
van Loo van Eck ontstaat er een totaaloplossing.’

Daniëlle knikt instemmend. ‘Klopt! We waren al prima in 
staat om de communicatie te verhelderen, maar hiermee 



maken we het effect nog langduriger. Bovendien hebben we 
ook plannen voor de toekomst. We willen samenwerken aan 
mogelijkheden om met Loo van Eck | Klinkende Taal teksten 
niet alleen op helderheid en correctheid te kunnen toetsen, 
maar bijvoorbeeld ook op schrijfafspraken waarin hun 
kernwaarden doorklinken.’

We werken nu aan een versie van Loo van Eck | Klinkende 
Taal waarin we de tekst ook kunnen toetsen op die 
schrijfafspraken. Dus direct in Word. Dat is natuurlijk 
fantastisch, want dan checkt Loo van Eck | Klinkende Taal 
de tekst niet alleen op helderheid, spelling en grammatica, 

Is opleiden nog wel nodig als een klant  
Loo van Eck | Klinkende Taal gebruikt?
Daniëlle: ‘Ja. Het programma is een hulpmiddel. Vergelijk 
het maar met autorijden. Een navigatiesysteem in 
je auto helpt je enorm om de juiste bestemming te 
bereiken. Maar je zult wel eerst moeten leren autorijden 
om er zonder ongelukken te komen.’

Tigran vult aan: ‘Veel schrijvers hebben een blinde vlek 
voor bepaalde zaken in het schrijfproces. Dat los je niet 
op door alleen het taalniveau van een tekst te meten. 
Je moet de schrijver eerst uitleggen wat de problemen 
in zijn tekst zijn, hem leren hoe het beter kan en hem 
daarna pas ondersteunen met software. Opleiden is 
dus een noodzakelijkheid. Het maakt de werking van de 
software nog veel effectiever.’ 

Voorbeeld van deze alinea’s gemeten 
in Loo van Eck | Klinkende Taal

Daniëlle Westerhof en 
Tigran Spaan

maar ook op de uitstraling van een tekst! Bovendien 
krijgt een schrijver tijdens het schrijfproces feedback die 
helemaal aansluit bij de eisen die zijn organisatie aan 
teksten stelt.’

‘Een ander punt dat we aan het onderzoeken zijn, is of we 
e-learningmodules kunnen koppelen aan Loo van Eck | 
Klinkende Taal. Stel je voor dat je een tekst schrijft en dat 
Loo van Eck | Klinkende Taal aangeeft dat je zinnen te 
ingewikkeld zijn. Dan is het toch fantastisch als je direct op 
een knop kunt klikken en een leuke en korte e-learning kunt 
volgen, waarin je leert hoe je eenvoudigere zinnen schrijft.’
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De voordelen van 
Loo van Eck | Klinkende Taal

Uw klanten krijgen teksten die snel te lezen en te begrijpen zijn. 
Er staan geen ingewikkelde woorden, zinnen of alinea’s in. De teksten zijn in 
taalniveau B1 geschreven. 

Uw schrijvers blijven hun schrijfvaardigheden ontwikkelen. 
Leren doe je vooral in de praktijk. Dat geldt ook voor helder leren schrijven. Daarom is 
het voor schrijvers erg handig als ze Loo van Eck | Klinkende Taal na een schrijftraining 
op hun eigen computer kunnen gebruiken. Zo beoordelen de schrijvers iedere dag hun 
eigen teksten. En verbeteren ze die op basis van handige tips. 

U maakt zelfservice voor uw klanten mogelijk.
Zelfservice is steeds vaker een vast onderdeel van de dienstverlening. Dat kan prima, 
als u aan 1 voorwaarde voldoet: de informatie aan de klant moet duidelijk zijn. De 
klant moet snappen wat hij moet doen. Pas als u daarin slaagt, lukt het u om van 
zelfservice een succes te maken.

U bewaakt de helderheid van de uitgaande teksten. 
U krijgt 100% grip op de kwaliteit van uw uitgaande teksten. Met 1 druk op de knop 
weet u op elk gewenst moment hoe helder uw teksten zijn. Of dat nu gaat om 50, 
500 of 5.000 teksten. Handig als nulmeting voor een schrijftraining. En handig om 
het effect te meten na een schrijftraining. Ook kunt u jaarlijks doelen stellen en zelf 
beoordelen of u die heeft gehaald. 

Uw schrijfcoaches geven objectiever en gemakkelijker feedback. 
Werkt u met schrijfcoaches die teksten beoordelen van collega’s en die feedback 
geven? Dan geven de uitkomsten van Loo van Eck | Klinkende Taal een objectieve  
basis voor feedback. Hierdoor hebben schrijfcoaches ook een stevigere positie in  
uw organisatie. 

Uw teksten zijn representatief voor uw organisatie.
Teksten die niet te snappen zijn. Die vol taal- en stijlfouten zitten. Dat is slecht voor  
uw imago. Wist u bijvoorbeeld dat er op offertes met spelfouten minder vaak een 
akkoord komt dan op foutloze offertes? En dat lezers hun vertrouwen verliezen in  
een organisatie als de teksten op de website te ingewikkeld zijn?

Meer informatie? 
Kijk op www.loovaneck.nl. 
Bel met onze adviseur: Ankie de Grunt op (0318) 69 69 00.
Of mail naar: ankie@loovaneck.nl. 

De basisversie van 
Loo van Eck | Klinkende Taal 

Een toets op: 

1. Dure woorden 
2. Vaktermen 
3. Passieve zinnen
4. Ingewikkelde zinnen 
5. Lange zinnen 
6. Lange alinea’s 

Breid de basisversie uit met
extra modules van:

- Begrijpelijkheid
- Fouten in spelling en grammatica
- Schrijfafspraken van uw organisatie
- Toon
- WoordenlijstBeheer
- Management Dashboard

Een QuickScan van meerdere 
teksten in 1 keer 
Wat is het taalniveau van al onze 
webteksten? Hoe begrijpelijk zijn 
de brieven van die ene afdeling?  
En welk taalniveau scoren al onze 
offertes?  We kunnen in 1 keer ook 
meerdere teksten beoordelen. Of 
dat er nu 50, 500 of 5.000 zijn. 
Binnen een paar minuten weet u: 
-  het gemiddelde taalniveau van  

de teksten;
-  welke teksten het moeilijkste 

leesbaar zijn;
- welke leesbaarheidsproblemen 

het meest voorkomen.

Loo van Eck | Klinkende Taal maakt  
een schrijftraining nog effectiever


