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Saai. Abstract. Vage termen. Veel cijfertjes. Zo klonk de speech van het management een 
paar jaar geleden. Luisteraars waren al na 5 minuten afgehaakt. Dat moest dit jaar anders! 
Hiltje Begieneman, directie-assistent bij Toyota Material Handling, wilde de jaarlijkse 
speech een boost geven. Hoe kom je tot zo’n smeuïge speech waarbij de luisteraars aan de 
lippen van de spreker blijven hangen? We vroegen Hiltje naar de succesformule. 

Jullie wilden geen standaardspeech. Wat dan wel?
“We pakten het dit jaar compleet anders aan. We lieten een 
speech schrijven door een tekstschrijver van Loo van Eck. 
De sprekers, onze directeuren, gaven zelf input aan de 
schrijver. Vervolgens maakte de schrijver van deze input 
een mooi samenhangend verhaal. Met personages en 
herkenbare momenten. Natuurlijk was er ook ruimte voor 
de veranderingen die de directie graag wilde benoemen. 
Maar dan verpakt in een ander jasje: dat van monteur 
Michael die toekeek hoe zijn vertrouwde werkomgeving 
aan het veranderen was. Want een abstract verhaal 
spreekt natuurlijk niet tot de verbeelding.” 

Oké, je hebt een goed verhaal. Hoe presenteer je dat dan? 
“De speech begon met een verhaal dat zich afspeelde op 
zolder. We lieten op de achtergrond een afbeelding zien van 
een oude, stoffige zolder. Je zag aan de luisteraars dat ze 
verbaasd waren. Zo’n ‘presentatie’ op de achtergrond waren 
ze niet gewend. Daardoor werden ze juist extra nieuwsgierig 
naar wat de sprekers gingen vertellen. Er was dus geen 
PowerPointpresentatie met weinigzeggende cijfers en droge 
visies zoals voorgaande jaren. Maar sfeerbeelden die een 
pakkend, concreet verhaal ondersteunden.”

“De boodschap verandert niet, maar de verpakking wel.” 

Het verhaal werd niet door de sprekers zelf 
geschreven. Wat vonden ze van hun speech?
“Het was wel even wennen voor ze. Het was namelijk niet 
meer helemaal wat ze zelf in gedachten hadden. En de 
cijfers ontbraken. In plaats daarvan had de tekstschrijver 
een verhaal door de speech heen geweven. Over een 
monteur die wel openstaat voor veranderingen, maar het 
ook heel spannend vindt. Bijvoorbeeld omdat hij voortaan 

Op de zolderkamer van Michael …
… ontstond een boeiende speech voor Toyota 

met een tablet op pad gaat. En tijdens een 
klantbezoek ook digitale administratie moet 
verrichten. Een situatie waarin het publiek 
zich herkende. Op die manier waren door 
het hele verhaal de toekomstplannen en 
onze visie en missie verweven.”

Hoe hebben jullie de speech 
voorbereid?
“We hebben op de dag van de speech in de ochtend 
samengezeten. We hebben de speech hardop 
voorgelezen. Door het hardop voor te lezen, hoor je zelf 
vaak al wel in welke stukken je bijvoorbeeld wat met 
intonatie kunt spelen. Ik heb zelf ook een deel van de 
speech voorgedragen. Namelijk de delen die over Michael 
gingen. Zo was ik als verteller aanwezig op het podium. 
Erg leuk voor de afwisseling! Dit was echt een verhaal dus 
ik probeerde het zo levendig mogelijk te brengen. Ik had 
wat tips over ‘storytelling’ gelezen. Het lijkt me erg 
interessant om me hier verder in te verdiepen. Misschien 
ga ik nog weleens een training volgen.”

“De reactie van het publiek was nog beter dan gehoopt!” 

En dan komt natuurlijk het spannende moment: hoe 
werd de speech ontvangen door het publiek?
“Fantastisch! Het was vooral voor ons als sprekers erg 
spannend. Er zaten zo’n 400 mensen in de zaal. Allemaal 
medewerkers van Toyota, waarvan meer dan 250 monteur 
zijn. Voor hen was het verhaal dus zeker herkenbaar. 
Maar ook alle andere medewerkers weten wat onze 
monteurs doen. Dus ook zij konden zich goed verplaatsen 
in het verhaal. Ook als je de foto’s terugkijkt, zie je 
allemaal blije gezichten in het publiek. De mensen zitten 
aandachtig te luisteren mét een glimlach. Dat is erg leuk 
om terug te zien! We stelden ook zo nu en dan een vraag 
aan het publiek. Zodat mensen betrokken bleven bij het 
verhaal. Hoe leuk is het om vervolgens in te kunnen 
spelen op de reacties. Zo maak je echt verbinding en 
ontstaat tweerichtingsverkeer.”

In 10 stappen naar visuele communicatie 



Klinkt als een geslaagde speech! Hoe was de 
samenwerking met de tekstschrijver?
“Gelukkig verliep de samenwerking vrij soepel. Er lag 
behoorlijk veel tijdsdruk. De meeste sprekers hebben 
alleen telefonisch contact gehad met de schrijver. Dat 
was eigenlijk wel handig. De agenda’s waren namelijk erg 
vol, dus dan is een telefoontje makkelijker tussendoor te 
plannen.”

En als je nu terugkijkt … wat maakte de speech tot een 
succes? 
“Ik denk dat een speech pas een succes wordt als je 
jouw verhaal durft los te laten. Dus als je niet alleen kijkt 
naar wat jij wilt vertellen, maar dat je denkt vanuit je 
luisteraars en hoe de boodschap op hen overkomt. Het is 
natuurlijk wel even spannend als iemand anders met 
jouw tekst aan de slag gaat. Maar het gaat erom dat je 
verhaal overkomt op de luisteraars. Het is dan misschien 
niet meer precies jouw tekst, maar het wordt wel een 
echt verhaal. Met minder droge stof en cijfers. Maar met 
meer gevoel en beleving. En dat heb je nodig om 
luisteraars te binden.”

Kijk op onze website 
voor de training 

Presenteren! 

WILT U WETEN HOE U EEN 
STEENGOEDE SPEECH 

PRESENTEERT? 

Van nature niet zo’n schrijver?
Laat ons uw speech schrijven!

Stap 1: de spreker stuurt input voor de speech
De spreker stuurt achtergrondinformatie en zet in grove lijnen op papier wat hij 
graag wil vertellen. Zo kan onze tekstschrijver zich goed voorbereiden en zich 
verdiepen in de onderwerpen. 

Stap 2: onze tekstschrijver interviewt de spreker
De tekstschrijver en de spreker nemen de input goed door. Zo weet onze 
tekstschrijver zeker dat hij de inhoud van het verhaal goed begrijpt. En kan hij 
aanvullende vragen stellen en leuke quotes en anekdotes uitlokken. Dit interview 
kan zowel telefonisch als op locatie plaatsvinden. Net wat de spreker fijn vindt en 
wat in zijn agenda past. 

Stap 3: de spreker ontvangt zijn uitgeschreven speech
De spreker leest het verhaal goed door op inhoud. Zijn er dingen die hij toch liever 
anders ziet? Dan past onze tekstschrijver deze aan.

Stap 4: de spreker oefent de speech
Een verhaal voorlezen van papier is niet genoeg. Het is belangrijk dat een spreker 
zijn speecht oefent, zodat hij echt een krachtig verhaal kan neerzetten. Lastig?  
Wij helpen hem graag in een training Presenteren of Storytelling. 

Stap 5: de spreker geeft een spetterende speech!
De lezers zullen van de eerste tot de laatste minuut aan de spreker zijn lippen 
hangen. Na afloop hoort hij lovende verhalen over zijn speech. En luisteraars 
voelen zich echt aangesproken en herkennen zich in zijn verhaal.  
Dat geeft een goed gevoel! 

How to stay in control?
Voer ook professionele 
Engelse gesprekken 

“De medewerkers zijn nu al 

benieuwd hoe het  

verhaal de volgende keer 

verder gaat!” 

Meer weten over  
onze aanpak? 
Lees op onze website hoe 
onze tekstschrijvers een 
sprankelende speech voor 
u schrijven. 

Op een feestje … gezellig! Met een Engelse vriend … 
nog beter! Ein-de-loos praten jullie over van alles en 
nog wat. Geen onderwerp gaan jullie uit de weg. Plots 
valt u stil. “Hey, what’s up?” Uw vriend kijkt u vragend 
aan. U moet morgen een paar belangrijke gesprekken 
voeren met klanten. In het Engels! U trekt wat bleekjes 
weg. “That’s a different cookie!”

Een zakelijk gesprek met een klant in het Engels is toch 
andere koek
De juiste dingen op de juiste momenten zeggen. Met de 
juiste woorden en bedoeling. In het Nederlands gaat het 
u gemakkelijk af. En ook al spreekt u in het Engels op een 
feestje over koetjes en kalfjes … dat is niet hetzelfde.  
Hoe zorgt u voor diezelfde zelfverzekerdheid als in een 
Nederlands gesprek? En met hetzelfde resultaat?

Stap uit uw comfortzone
Het is doodzonde als u niet alles heeft gezegd wat u wilde 
zeggen. Puur uit angst om een taalfout te maken. Maar 
vertrouwen in uzelf en uw taalkennis krijgt u alleen door 
te doen en te ervaren. Daarom begint een Engelstalige 
training bij ons meteen zodra u de drempel van de 
trainingsruimte overstapt. En we trekken u ook een 
beetje over uw eigen drempel heen. 

Focus met eigen casussen
Tijdens onze trainingen zoomen we in op uw eigen 
casussen. Zodat de training naadloos aansluit op uw 
eigen situatie. U leert hoe u de regie houdt en een goede 
structuur aanbrengt in het gesprek. Maar ook hoe u 
omgaat met weerstand en emoties. En, niet onbelangrijk, 
wat de do’s en don’ts zijn in de Engelse taal. Zodat u niet 
met steenkolen Engels het gesprek aangaat. Maar een 
steengoed gesprek voert vol vertrouwen! Onze trainer 
spreekt zelf natuurlijk ook vloeiend Engels. 

Benieuwd hoe u zo’n gesprek vervolgens  
vertaalt naar papier? 
Dan kunt u ook 1 van onze 
schriftelijke trainingen in het 
Engels volgen. Neem eens een 
kijkje op onze website voor 
het totaaloverzicht van onze 
Engelstalige trainingen: 



Tips om instructies en handleidingen te schrijven 
Uw lezers zijn ongeduldig 
Ze hebben geen zin om veel tijd te besteden aan het ontleden van uw handleidingen of 
instructies. Want ze lezen die niet voor de lol: het zijn middelen om te ontdekken hoe ze 
iets moeten doen. Bijvoorbeeld werken met een nieuw computersysteem, een machine 
op de juiste manier schoonmaken of op een veilige manier met een apparaat werken. 
En daar willen ze zo snel mogelijk aan beginnen. Zien ze niet snel genoeg wat ze met 
een handleiding of instructie moeten doen? Dan gaan ze u bellen. Over dingen die 
gewoon in uw tekst staan! Niet alleen zonde van uw tijd. Maar ook van uw imago, want 
slecht leesbare instructies leveren een hoop frustraties op … Maar hoe maakt u een 
handleiding of instructie die uw lezers niet veel tijd kost om te lezen? 4 tips!  

Tip 1. Pas uw handleiding of instructie aan op uw 
doelgroep 
Schrijft u een instructie over machines? Dan maakt u 
een andere instructie voor degene die de machine 
schoonmaakt dan voor degene die met de machine 
werkt. Iemand die met de machine werkt, hoeft 
namelijk alle extra informatie over het schoonmaken 
niet te weten. Terwijl iemand die de machine 
schoonmaakt weer niet hoeft te weten hoe je de 
machine bedient. Bepaal per doelgroep welke 
informatie relevant is. Is iets niet relevant voor uw 
specifieke doelgroep? Schrap die informatie dan! 
Denk daarbij ook aan de woorden die u gebruikt. 
Schrijft u bijvoorbeeld een instructie om een maaltijd 
voor te bereiden aan een doelgroep die vaak kookt? 
Dan kunt u vertellen dat lezers het vlees eerst 
moeten pekelen voordat ze gaan konfijten. Terwijl u 
die begrippen aan leken toe moet lichten. 

Tip 2. Voorkom lijdende vormen 
Welke instructiezin vindt u duidelijker: ‘het document 
wordt verstuurd’ of ‘u verstuurt het document’? Juist. 
‘Wordt’ is maar een klein woordje, maar het zorgt voor 
verwarring in een instructie. Door lijdende vormen 
(worden, zijn) is het namelijk niet meer duidelijk wie 
iets moet doen. En dat is niet handig in een 
handleiding of instructie. De lezer moet alle 
informatie maar op 1 manier kunnen interpreteren. 

Tip 3. Gebruik een uniforme structuur 
Formuleer per handeling die uw lezer moet 
verrichten: de beginsituatie, de actie en het 
resultaat. Dit doet u bij alle handelingen. Gebruik 
ook nummering en symbolen consequent. En 
gebruik steeds dezelfde zinsopbouw: zinnen in de 
gebiedende wijs (‘draai de knop naar rechts totdat u 
een klik hoort’) of met het onderwerp vooraan in de 
zin (‘u draait de knop naar rechts totdat u een klik 
hoort’). 

Tip 4. Ondersteun uw tekst met goede beelden 
Het is voor een gebruiker knap lastig om met een 
nieuw computersysteem te werken als hij niet ziet 
op welke knoppen hij moet drukken. En dat geldt 
eigenlijk voor bijna iedere instructie: goede beelden 
helpen lezers enorm. Ze zien daardoor een stuk 
sneller wat een schrijver bedoelt. Zorg er daarbij 
voor dat u simpele afbeeldingen gebruikt die uw 
doelgroep maar op 1 manier kan interpreteren, die 
een sterke relatie hebben met de tekst en die een 
goede kwaliteit hebben.  

Oefening baart kunst 
Daarom oefent u in onze training Instructies en 
handleidingen schrijven hoe u deze én nog veel meer tips 
toepast in uw eigen handleidingen en instructies. Want 
daar leert u het meeste van. Waar loopt uw lezer (uw 
medecursist) vast? Door de oefeningen in de training 
ontdekt u dit, zodat u snel weet wat uw lezer nodig heeft 
om soepel van A naar B te komen. U vindt meer 
informatie over deze training op onze website.

Dit vonden andere mensen van de training Handleidingen en instructies schrijven  

 “Goed verzorgde, interactieve training! Voor de training kun je al werkinstructies insturen waar je tijdens de 
training mee aan de slag gaat. Hierdoor kun je alle tips direct toepassen en is het resultaat direct zichtbaar.  
De training werd gegeven in een prettige omgeving, was goed verzorgd en zeker voor herhaling vatbaar!”  
Sandra van Rens, teammanager bij Nu Skin Netherlands B.V. 

“Een effectieve training waarin je nadenkt over wat de klant nu echt wil weten en hoe je dat dan formuleert.” 
Geke Walpot, medewerker Klantenservice bij Educus B.V. 

“Ik heb de training Instructies en handleidingen schrijven als zeer prettig ervaren. De training bestond uit een 
gedeelte zelfwerkzaamheid en was zeer interactief.” 
Gerard van Tongeren, coördinator Kwaliteit & Veiligheid bij Vink systemen



Als uw teksten te ingewikkeld zijn geschreven …  
dan haakt uw lezer gegarandeerd af! 
Schrijf helder met behulp van Klinkende Taal 

Teksten met ingewikkelde woorden, lange zinnen of complexe alinea’s zijn voor veel mensen moeilijk te begrijpen. 
Het gevolg? Uw klant stopt met lezen. Mist de informatie die u hem wilde meegeven. Het was uw doel om hem te 
informeren, te motiveren misschien ... In ieder geval niet om uw boodschap te negeren. Om ervoor te zorgen dat uw 
tekst gelezen wordt, moet u er in ieder geval voor zorgen dat uw lezer de tekst begrijpt! Maar waar begint u? 

Ons 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 klanten!

“Iedereen onderschat vaak  
hoe moeilijk zijn eigen tekst  

voor een leek is.”  
Johanneke Behrend, projectleider Klantfocus bij Aegon Nederland 

werkt al jaren met Klinkende Taal

“De objectiviteit van Klinkende Taal 
werkt verhelderend!”
Jean-Paul de Goede, teammanager  

Marketingcommunicatie bij Scildon

schrijf heldere teksten



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 klanten 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 organisatie 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 organisatie 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, handleidingen, 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.

“Wij vonden het een grote meerwaarde dat de tekstschrijvers van Loo van Eck bij ons op 
kantoor aanwezig waren. Zo hielden we korte lijnen en konden we snel schakelen voor 

overleg of feedback. De tekstschrijvers leverden waardevolle input voor onze overleggen. 
We hoorden van medewerkers dat ze de wijze van feedback als prettig ervaarden. Zo 
werkten we samen toe naar ons doel: heldere, korte en krachtige collegevoorstellen.” 

Petra Wallenaar, adviseur bestuurlijke besluitvorming bij de gemeente Emmen 



U kunt zo’n bokssessie ook inzetten bij onze  
andere trainingen. Onze adviseurs vertellen u er  

graag meer over. Neem gerust contact op via  
(0318) 69 69 00 of loo@lve.nl.

BENIEUWD NAAR DEZE BIJZONDERE VORM VAN TRAINEN? 

Trek de bokshandschoenen maar aan!
Univé slaat de weg in naar een goed telefoongesprek 
Lange telefoongesprekken. Discussies met klanten. Veel 
herhalingen in het gesprek. ‘Maar krijg ik dan geen 
vergoeding? Waarom niet dan?’ Zuchtend wijst u de 
klant nogmaals op artikel 4 uit de polisvoorwaarden. Dit 
telefoongesprek lijkt al eeuwen te duren. U heeft de 
klant toch al 3 keer uitgelegd hoe het zit. Maar hij is nog 
steeds niet tevreden. En ondertussen hangen er steeds 
meer klanten in de wacht. 

Tijd voor klantvriendelijke telefoongesprekken bij Univé 
die wél werken, vond Jeroen Hof, teammanager Univé 
Claim Service. Hij vertelt over deze bijzondere aanpak.

Geen training Telefoneren, maar een bokssessie!
“We hadden al vaker een ‘gewone’ training gevolgd. Daar 
steek je zeker wel wat van op, maar na een tijdje vergeet 
je vaak weer wat je hebt geleerd. Ik wilde dit keer een 
compleet andere aanpak. En het werkt! Er zijn collega’s 
die al veel trainingen hebben gevolgd. Als ik hen vraag 
welke ze het meeste is bijgebleven antwoorden ze 
volmondig: ‘De bokstraining!’.”

Minder brieven, meer bellen …
“We wilden onze aanpak aan de telefoon veranderen. En 
we wilden minder brieven schrijven en meer bellen. Dat 
vinden we persoonlijker. Bovendien gaat de 
schadeafhandeling dan een stuk sneller. Vroeger 
stuurde je de klant een brief waarin je vroeg het 
schadeformulier in te vullen. In je agenda zette je dan 
een reminder dat je over 2 weken even moest kijken of 
het schadeformulier binnen was. Nog niet binnen? Dan 
stuurde je een herinnering via de post naar de klant. 
Was het formulier netjes op tijd binnen? Dan bekeek je 
of alle vragen waren beantwoord. Was de klant wat 
vergeten? Dan stuurde je weer een brief met de vraag 
om alle vragen te beantwoorden. Enfin, voor je het wist 
was je 4 weken verder. Zonder resultaat.” 

… want bellen = sneller
“Het is dus beter om de klant direct te bellen en het 
formulier met de klant in te vullen. Je kunt dan ook 
meteen aanvullende vragen stellen. Bijvoorbeeld bij een 
wijnvlek in een vloerkleed. Wat kostte het kleed? En het 
reinigen? Soms is het dan voordeliger om een nieuw 

kleed te kopen dan het te laten reinigen. We 
kunnen meteen samen met de klant de 

beste oplossing zoeken. Maar 
daarvoor heb je goede telefonische 
vaardigheden nodig. Zodat je 
bijvoorbeeld de regie kunt houden in 
het gesprek en effectief kunt 
doorvragen. We willen dat onze 
medewerkers meer de telefoon 
durven te pakken.” 

Boksen werd een metafoor voor hoe je gesprekken voert
“Sommige collega’s waren tijdens de  bokstraining heel 
erg verdedigend. In gesprekken zie je terug dat deze 
mensen vaak heel voorzichtig zijn. Anderen waren juist 
heel aanvallend, ze waren steeds aan het slaan. Zij 
vonden het vaak niet zo spannend om te gaan bellen en 
gingen graag discussies aan met klanten. De kunst is 
natuurlijk om je bewust te worden van je (bel)gedrag en 
hier een mooie middenweg in te vinden. Natuurlijk gingen 
we na het boksen ook met een trainer in op de theorie. Die 
de cursisten vervolgens toepasten in een gesprek met een 
acteur. Die combinatie zorgde voor een geslaagd geheel.” 

“Het was een soort teamuitje. Gezellig, 
maar ook intensief en leerzaam.” 

Een schot in de roos
“De training werd enorm gewaardeerd door alle collega’s. 
Ze deden allemaal erg gemotiveerd mee. Ik had van 
tevoren al aangekondigd dat deze training ‘anders dan 
anders’ zou zijn. Ik had posters van oud-boksers aan de 
muur gehangen. En aan ons whiteboard hing een paar 
bokshandschoenen. Het zorgde voor extra sfeer en 
belangstelling voor de training. De eerste groep kwam 
positief terug op de afdeling. Dat werkte aanstekelijk 
voor de collega’s die de training nog gingen volgen. 
Bovendien was de training goed voor de groeps-
dynamiek: zowel voor de net afgestudeerde hbo’ers als 
voor de 50-plussers die al lang bij ons werken.” 

“Op de gang kwam je Mike Tyson of  
Muhammad Ali tegen. Op de poster dan.” 

“We zijn overgestapt van 
schade behandelen 

naar schade regelen.”

Jeroen Hof



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/.  

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

Deze 1-daagse trainingen kunnen uw collega’s de komende tijd bij ons volgen:
Onze trainingen duren van 09:30 uur tot 16:30 uur. 

“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



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. 

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

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? 

Zelf oefenen met visueel communiceren?
Volg voor € 25,- een e-learning met 50 instructievideo’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.

U merkt dat u regelmatig 
vragen over uw teksten 
krijgt van klanten. Terwijl 
de antwoorden er toch 
echt in stonden. Op pagina 
18, alinea 3, regel 2 
weliswaar … maar toch. 
Waarom lezen ze niet 
goed?

Omdat ze vaak niet op uw boodschap zitten te wachten 
Mensen krijgen zoveel informatie op zich af op een dag. 
En ze maken een selectie van de dingen die ze aandachtig 
lezen. Daarbij hebben teksten van organisaties nou 
eenmaal vaak geen voorrang.  

U moet het dus leuk en makkelijk voor uw lezers maken 
Bijvoorbeeld door uw lappen tekst eens door wat beelden 
te vervangen. Mensen vinden beelden niet alleen 
aantrekkelijker dan teksten. Ze verwerken ze ook nog 
eens sneller én 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. 

In 10 stappen naar visuele communicatie GRATIS 
BOEKJE


