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“Het begon met een paar schrijvers, maar…
… inmiddels is de hele organisatie weg van Klinkende Taal!”
GGD Noord- en Oost-Gelderland schrijft heldere teksten met Klinkende Taal
“Onze brieven en e-mails stonden vol jargon uit de medische wereld. Daardoor begrepen
onze lezers, inwoners van Noord- en Oost-Gelderland, ons vaak niet. Dat moest anders,
want het kostte onze lezers én ons onnodig extra tijd. Maar hoe? We wilden graag onze
schrijfvaardigheden verbeteren. Voor plenaire schrijftrainingen hadden we geen tijd en
geen geld. Zorg heeft wat dat betreft onze hoogste prioriteit. Het meetinstrument
Klinkende Taal was daarom een ideaal begin om onze teksten snel te verhelderen!”,
vertelt Erna de Vries, communicatieadviseur bij GGD Noord- en Oost-Gelderland.

“We willen
uitstralen wat we
inwoners ook
beloven: we willen
hen helpen. En dat
begint bij heldere
communicatie.”

Klinkende Taal: een handig hulpmiddel voor
heldere teksten …
“In 2011 zijn een paar medewerkers gestart met
Klinkende Taal tijdens het schrijven van hun teksten.
Zij waren erg enthousiast! Klinkende Taal is een
softwareprogramma dat je installeert in Word of
Outlook. Het programma beoordeelt of een tekst
begrijpelijk genoeg is. En laat zien op welke punten je
je tekst kunt verbeteren. In het begin waren veel van
onze teksten op taalniveau C2. Dat is het hoogste
taalniveau, wat maar een klein deel van de
Nederlandse bevolking begrijpt. Er stonden veel lange
zinnen en moeilijke woorden in onze teksten. Nu
zorgen we ervoor dat alles op taalniveau B1 is. Dat is
het taalniveau dat het grootste deel van de bevolking
begrijpt. Zo weten alle inwoners die onze teksten
krijgen waar ze aan toe zijn. En zij kunnen zich nu
focussen op het maken van een bewuste keuze over
welke zorg het beste bij ze past.”

“Door Klinkende Taal blijf je
alert op je taalgebruik.”

Erna de Vries

… maar geen toverstokje!
“Inmiddels gebruiken al onze medewerkers Klinkende Taal.
Het programma werkt erg prettig. Het verschijnt direct als
je een Word-document opstart. Zo hoef je niet te zoeken
naar het programma. Met 1 druk op de knop zie je welke
onderdelen van je tekst duidelijker kunnen. Je ziet
bijvoorbeeld de moeilijke, dus onbegrijpelijke, woorden
onderstreept. De lange, dus onduidelijke, zinnen krijgen
een kleur. Dat soort verbeterpunten. Maar … het is geen
toverstokje dat voor jou de hele tekst herschrijft. Je moet
zelf blijven nadenken over hoe je je tekst verbetert.”
Leren van fouten
“Hoe vaker je teksten meet met Klinkende Taal, hoe beter
je gaat schrijven. Je leert echt van de fouten! Het aantal
problemen in je tekst neemt af, waardoor je steeds sneller
tot een goede en begrijpelijke tekst komt. We gebruiken
Klinkende Taal voor al onze teksten. Zelfs voor teksten van
ons nieuwe e-magazine voor inwoners. En daar krijgen we
veel enthousiaste reacties op. Mensen vinden de teksten
lekker lezen: korte artikelen in duidelijke taal. Je kunt
Klinkende Taal voor iedere tekstsoort inzetten. ”
Meer weten?
Neem een kijkje op www.klinkendetaal.nl.

schrijf heldere teksten

TIPS OM INSTRUCTIES EN HANDLEIDINGEN TE SCHRIJVEN

Patiënten en collega’s 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 hun zorgkaart invullen, werken met een e-health-app of
verpleegmaterialen desinfecteren. En daar willen ze zo snel mogelijk aan beginnen. Zien ze niet snel genoeg wat ze met uw
handleiding of instructie moeten doen? Dan gaan collega’s of patiënten 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? 3 tips!
“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

Tip 1. Pas uw handleiding of instructie aan op uw
doelgroep
Schrijft u een instructie over het invullen van zorgkaarten?
Dan schrijft u een andere handleiding voor patiënten dan
voor zorgverleners. En weer een andere voor consultants.
Allemaal moeten ze namelijk letten op andere dingen bij
het invullen. Bepaal per doelgroep welke informatie
relevant is. Is iets niet relevant voor uw specifieke
doelgroep? Schrap die informatie dan. Stem ook de
woorden die u gebruikt af op uw doelgroep. Zorgverleners
zijn bekend met medische termen, maar patiënten niet.
Gebruik dus geen jargon in uw instructies voor patiënten of
licht begrippen toe.
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. Wie verstuurt het document: de patiënt of de
zorgverlener? Door lijdende vormen (worden, zijn) is het niet
meer duidelijk wie iets moet doen. En dat is niet handig in
een handleiding of instructie. Een lezer moet alle informatie
maar op 1 manier kunnen interpreteren.

GRATIS
BOEKJE

Tip 3. Gebruik een uniforme structuur
Formuleer per handeling die de patiënt of uw
collega 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’).
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: www.lve.nl/wat-wijdoen/trainingen/instructies-en-handleidingenschrijven.

In 10 stappen naar visuele communicatie
Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten, en dan vooral
laaggeletterden, medische voorlichtingsteksten niet
goed begrijpen. Dat komt doordat het taalniveau van
veel van dit soort teksten hoger is dan het taalniveau
van patiënten. Schrijvers gebruiken veel moeilijke
woorden en termen die patiënten niet kennen.
Natuurlijk is het heel belangrijk dat schrijvers
begrijpelijkere teksten gaan schrijven. Maar het kan
daarnaast ook helpen om …
… eens wat tekst door beelden te vervangen!
Patiënten vinden het niet alleen aantrekkelijker om
naar beelden te kijken. Ze begrijpen ze ook beter,
verwerken ze sneller en onthouden ze beter dan
teksten.
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.

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 patiënten 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?

Na die leerzame training. Om uw collega’s op de vloer te coachen.

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 zorginstelling 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.
Onze medewerkers kunnen u op verschillende
manieren helpen
Wilt u na een schrijftraining bijvoorbeeld uw brieven en
e-mails voor patiënten 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 zorginstelling daarmee werkt).
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

Boei de lezer vanaf de eerste letter

Schrijf teksten met een verhaal
Brochures over een zorginstelling. Artikelen over de
dagbesteding. U kent ze wel. Vaak met een grote foto
van een lieve oude vrouw erbij. Op het eerste gezicht
zien ze er prima uit. Maar dan gaat u lezen … Wat
een saaie en formele tekst! Dat kan anders. Laat uw
teksten de lezer raken in het hart.
Denk na over voor wie u schrijft
Denk er goed over na wie uw lezer is en waarom hij uw
tekst wil lezen. Schrijft u voor de toekomstige
bewoner van het verzorgingstehuis? Of juist voor de
dochter daarvan die een passend tehuis voor haar
moeder zoekt? Dit heeft invloed op het perspectief dat
u kiest en de manier waarop u de informatie
presenteert.
Vertel een persoonlijk verhaal
Natuurlijk wilt u ook algemene informatie in uw tekst

kwijt. Maar verhalen maken het lezen zoveel
interessanter. Voorbeelden spreken mensen echt
aan. Zeker als dit verhalen zijn van personen
waarmee ze zich kunnen identificeren. Beschrijf
bijvoorbeeld hoe de dag van mevrouw Manders
eruitziet in de zorginstelling. Wat kan ze doen? Wat
zijn haar hobby’s? Wie zijn haar buren? Dat zijn leuke
verhalen die de lezer wil lezen!
Houd de aandacht vast
Uw tekst begint met een goede kop die de aandacht
trekt. En een inleiding die de lezer motiveert door te
lezen. Maar hoe doet u dat? En hoe schrijft u
vervolgens zo’n tekst die lekker wegleest? Een tekst
vraagt om creativiteit. Tijdens onze training Artikelen
schrijven ontdekt u hoe u uw creativiteit kunt inzetten
om tot inspirerende teksten te komen. Ook als u zelf
denkt dat u totaal niet creatief bent ...

WILT U OOK TEKSTEN
SCHRIJVEN DIE DE LEZER
MET PLEZIER LEEST?
Bekijk onze website
voor meer informatie!

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
teksten terug tijdens deze manier van coachen. En
dat is een unieke aanpak in de wereld van e-learning.

MEER WETEN?
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).

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. 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
5 0%
09:30 uur tot 16:30 uur.
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Training

Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Adviesgesprekken

13-04-2018

06-09-2018

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

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

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

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

17-09-2018

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

