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E-mail is achterhaald
Dat vinden veel jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Daarom kunnen studenten naast bellen en mailen binnenkort ook chatten
met medewerkers van de Centrale Studentenbalie van de universiteit. Bianca Leupen
is 1 van de medewerkers die de chat beheert. Ze deed op ons kantoor mee met de
training ‘Chatten’.
Radboud Universiteit Nijmegen wil studenten zo goed
mogelijk bedienen …
“We hebben verschillende onderzoeken onder studenten
gedaan. Daaruit blijkt dat jongeren e-mailen achterhaald
vinden. Er mag van hen wel wat meer snelheid in de
communicatie zitten. Ze willen geen lange lappen tekst,
maar korte berichten. Om onze doelgroep zo goed
mogelijk te bedienen, kunnen studenten daarom binnenkort ook met ons chatten.”

Bianca Leupen

“Wij willen niet in
vastgeroeste
gewoontes vast
blijven zitten.
We werken met
jongeren, dus we
doen ons best om
bij te blijven.”

… en graag wat minder e-mails en telefoontjes
ontvangen
“Daarnaast hopen we ook dat het mail- en belverkeer
wat minder wordt door de chat. In de zomer heerst er bij
de Centrale Studentenbalie echt topdrukte, doordat
studenten veel vragen hebben over het nieuwe
schooljaar. Met 8 vrouw sterk ontvangen we
dan meer dan 800 e-mails en er staan de
hele dag door minimaal 10 mensen in
de wacht aan de telefoon. We hopen
dat we de studenten met de chat
sneller kunnen helpen.”

Daarom deden Bianca en de coördinator
mee met de training ‘Chatten’ …
“Omdat ons team nog niet eerder professioneel heeft
gechat, besloten de coördinator en ik om een training te
volgen bij jullie op kantoor. We volgden de training met
een paar dames van andere organisaties. Dat vond ik
heel leuk en handig, omdat je dan bij elkaar in de keuken
kunt kijken. Zij hadden bijvoorbeeld vaak te maken met
lastige klanten en wij wat minder. Daardoor had ik er niet
aan gedacht om daar vragen over te stellen, terwijl ik het
wel handig vind om te weten.”
… en ze ontdekten dat chatten best veel lijkt op bellen
“Een echte eyeopener van de training vond ik dat chatten
eigenlijk erg lijkt op bellen. Als je iemand aan de telefoon
hebt en je moet bijvoorbeeld iets uitzoeken dan vertel je
hem dat je dat aan het doen bent. Tijdens het chatten, is
het ook belangrijk om de ander te laten weten wat je
doet. Ook al heb je misschien soms de neiging om dingen
snel even tussendoor te doen. Anders denkt je gesprekspartner misschien ‘Ehm, wat is er aan de hand? Zijn ze
aan het koffiedrinken?’.”
Ze deden een rugzak vol kennis op
“Net als de andere trainingen die ik bij jullie heb gevolgd,
vond ik ook dit weer een hele leuke training. Jullie
brengen de stof met veel enthousiasme en hebben echt
kennis van zaken. Daarnaast zit er een rode draad in
jullie trainingen. Nu leerde ik bijvoorbeeld over chatten,
maar kwam het onderwerp schrijven in taalniveau B1
ook weer even kort voorbij. Omdat het ook goed is om
daar wat over te weten tijdens het chatten. Ik vind het
altijd super geregeld bij jullie en kom altijd uit Ede
vandaan met weer een rugzak vol kennis! Daarom
hebben we gelijk nog 2 medewerkers aangemeld voor de
training.”

“Binnenkort gaan
nog 2 collega’s
de training
volgen!”

