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                NIEUWSBRIEF

Hippe posters én overduidelijke teksten
“We hebben een campagne opgericht met opvallende 
posters over de privacywet. De posters hingen verspreid 
door ons pand. We hebben de nieuwe privacywet 
daarmee flink onder de aandacht gebracht. Maar, met 
een mooie verpakking ben je er nog niet. Ook de inhoud 
van de juridische teksten moet aantrekkelijk zijn om te 
lezen. Als je dan een ontzettend taai document aanbiedt, 
sla je alsnog de plank mis. Want mensen haken af bij een 
complexe tekst. Het was dus belangrijk dat we de tekst 
goed leesbaar aan onze medewerkers aanboden. Zodat 
ook medewerkers die minder geïnteresseerd zijn in deze 
wet, of moeite hebben met juridische taal, het wél lezen. 
En er ook naar handelen.”

“Je kunt de aandacht trekken met een 
mooie verpakking. Maar de inhoud 
moet ook aantrekkelijk zijn om die 

aandacht vast te houden.”

Compact en juridisch waterdicht
“Via de posters verwezen we medewerkers naar ons 
intranet. Daar wilden we een tekst plaatsen waarin we 
uitlegden wat de nieuwe AVG voor medewerkers 
betekent. We hadden intern al een document opgesteld 
en afgestemd met juristen. Maar, je raadt het al: veel te 
lang en ingewikkeld. Het stuk was 50 pagina’s en stond 
bol van de juridische termen. En als je het las, vroeg je je 
steeds af: wat staat hier nou eigenlijk? Daarom hebben 
we LVE-tekstschrijver Sanne gevraagd om het document 
te herschrijven naar begrijpelijke taal. We kenden Sanne 
al omdat ze vaker teksten voor ons heeft geschreven. Ze 
is zelfs een tijdje bij ons op kantoor gedetacheerd geweest. 

Lees verder op de volgende pagina.

Leonie Brink 

Wilt u ook complexe materie laten ‘vertalen’ 
naar heldere stukken? 

Onze tekstschrijvers hebben ruime ervaring 
met het herschrijven van juridische 
documenten. Van brieven tot 
polisvoorwaarden: ze bijten zich er graag in 
vast. Meer weten? Neem gerust contact op 
met onze adviseurs via (0318) 69 69 00 
of loo@lve.nl.

Unigarant over de nieuwe privacywet:

Hoppa! Weer 3 nieuwe spammailtjes op een ochtend in mei: van een online 
schoenenwinkel, een luchtvaartmaatschappij en een verzekeraar. En allemaal over 
hetzelfde onderwerp. U was ongetwijfeld ook druk om al uw klanten, relaties en 
prospects te laten weten dat het wel snor zat met hun privacy. 

Leonie Brink, communicatiespecialist bij Unigarant, pakte de zaak rondom de AVG 
nóg wat grondiger aan. Ze stond erop dat niet alleen klanten precies weten hoe 
Unigarant met hun privacy omgaat.  Maar vooral de medewerkers moeten precies 
weten hoe zij voortaan met klantgegevens omgaan! Met een ingewikkeld juridisch 
verhaal in een dik document zou het lastig worden om aan die wet te voldoen. Onze 
tekstschrijver Sanne ging de uitdaging voor Unigarant aan. 

“OM DE PRIVACY VAN ONZE KLANTEN TE BESCHERMEN,
MOET HET NIEUWE BELEID VOOR ONZE 
MEDEWERKERS ZO KLAAR ALS EEN KLONTJE ZIJN!”

De privacywet raakt iedereen
“Het werd ons al gauw duidelijk dat de privacywet niet 
alleen klusjes opleverde voor de marketingafdeling. Een 
printscreen van een e-mail waar klantgegevens in staan, 
een cv van een sollicitant bewaren op een USB-stick ... 
Om precies bij te houden welke persoonsgegevens we 
van klanten hebben, hoelang we die bewaren en wat we 
ermee doen, betekende heel wat wijzigingen in 
bestaande interne processen. Iedereen binnen de 
organisatie moest daarvan op de hoogte zijn. En weten 
wat ze precies moeten doen voortaan. Daarom wilden we 
graag een document maken voor medewerkers waarin 
alles superduidelijk staat uitgelegd.”



Ze kent onze organisatie  goed en heeft veel ervaring met 
juridische documenten. Dat werkt heel fijn!” 

“Schrijver Sanne was eerder bij 
ons gedetacheerd via LVE. 
Daardoor kende ze onze 

organisatie al. Erg handig!”

Van 50 naar 11 pagina’s
“Sanne heeft zich helemaal vastgebeten in de 
complexe materie. Ze wist de hoofd- van de bijzaken 
te scheiden. En het document een logische structuur 

te geven. En dan merk je dat heel veel niet relevant is of een 

stuk meer to-the-point kan. Ze heeft het document van 50 
naar 11 pagina’s ingekort! Een jurist heeft nog een laatste 
redactieslag gedaan om er zeker van te zijn dat we geen 
belangrijke zaken hadden weggelaten. Maar dat was 
gelukkig niet het geval. Het is supergaaf als de 
herschrijving dan terugkomt van de jurist en je het vrijwel 
ongewijzigd zo kunt doorvoeren en gebruiken. 
Erg knap!”

“Supergaaf dat de heldere 
en korte herschrijving 

vrijwel ongewijzigd terugkwam 
van de jurist.”

!

U wilt uzelf ontwikkelen. Nog beter worden in uw werk. 
Of juist iets nieuws leren. Want het is fijn om aan uzelf 
te werken. En om vertrouwen te krijgen in wat u doet. 
Alleen heeft u geen collega’s die dezelfde vaardigheden 
op hetzelfde moment moeten ontwikkelen. Dus een 
training volgen, zit er in uw organisatie voorlopig niet in. 

De oplossing? Schrijf u in voor 1 van onze open 
trainingen! 
Samen met mensen uit andere organisaties kunt u op 
ons kantoor in Ede tientallen trainingen volgen. Over 
schriftelijke communicatie. Mondelinge communicatie.  
Of persoonlijke effectiviteit. Neemt u daarvoor toch een 
collega mee? Dan mag hij of zij meedoen voor de helft  
van de prijs. 

Dat gaat heel gemakkelijk via onze website: lve.nl 
Op onze website vindt u al onze trainingen. Aan de 
linkerkant van iedere trainingsomschrijving vindt u een 
inschrijfformulier. Daar kunt u zich direct inschrijven. 
Twijfelt u over welke training u het beste kunt volgen en 
wilt u persoonlijk advies? Bel of mail ons dan gerust via 
(0318) 69 69 00 of loo@lve.nl. Wij denken graag met u mee. 

TIP! NEEM OOK EEN KIJKJE BIJ ONZE 
LAST MINUTES: TRAININGEN VOOR 

DE HELFT VAN DE PRIJS.

Liever in uw eigen tijd kennis opdoen?
Of uw training aanvullen met een online programma?  
Dan kan 1 van onze e-learningmodules oplossing bieden. 

Training

Adviesgesprekken 06-09-2018

Artikelen schrijven 14-09-2018

Brieven en e-mails schrijven 28-09-2018

Chatten & whatsappen 03-07-2018

Commercieel schrijven 11-09-2018

Effectief communiceren met MBTI 13-09-2018

Effectief onderhandelen 04-07-2018

Efficiënt notuleren 21-09-2018

Feedback geven en ontvangen 24-09-2018

Goede gesprekken voeren 05-09-2018

Instructies en handleidingen schrijven 19-07-2018 25-09-2018

Personal branding 17-07-2018

Professioneel presenteren 26-09-2018

Schrijven in taalniveau B1 07-09-2018

Schrijven voor de social media 12-09-2018

Spelling & grammatica 06-07-2018 04-09-2018

Storytelling 03-09-2018

Timemanagement en resultaatgericht werken 17-09-2018

Training voor schrijfcoaches 10-09-2018

Visueel communiceren 19-09-2018

Vloggen 12-07-2018 13-09-2018

Webcare 03-07-2018

Webteksten 02-07-2018  

DEZE OPEN TRAININGEN GEVEN WIJ VAN JULI T/M SEPTEMBER    

IN ONTWIKKELING BLIJVEN? BETER WORDEN IN UW WERK? BIJBLIJVEN?
Doe mee met onze open trainingen of volg een e-learningmodule

VEEL VAN DEZE TRAININGEN GEVEN WIJ OOK IN HET ENGELS. VRAAG ONS GERUST NAAR DEMOGELIJKHEDEN. 

Op onze website vindt u deze modules: Visueel communiceren, Lezersgericht schrijven, Schrijven in taalniveau B1, 
Raads- en collegevoorstellen schrijven, Foutloos Nederlands en Klantgerichte brieven en e-mails. 



‘Ja, maar dít snappen klanten toch wel?!’ 
Twijfel nooit meer aan de begrijpelijkheid van uw teksten dankzij Klinkende Taal  

De 1 vindt een zin lang, terwijl de ander dat wel mee vindt vallen. 
De 1 vindt een woord moeilijk, terwijl de ander precies snapt wat er staat. 
De 1 ziet gelijk dat een zin vol hulpwerkwoorden staat, terwijl de ander er zo overheen leest. 

Het is lastig om in te schatten of een tekst ‘begrijpelijk’ 
is voor uw lezer
Dat is namelijk voor iedereen anders. De 1 snapt 
ingewikkelde, wetenschappelijke teksten die geschreven 
zijn op taalniveau C2. Terwijl de ander veel moeite heeft 
met lezen en dus teksten op taalniveau A2 net begrijpt. 
Wilt u voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk 
schrijven? 

Maak uw teksten geschikt voor lezers met taalniveau B1 
Dat is het taalniveau dat het grootste gedeelte van de 
Nederlandse bevolking goed begrijpt. En ook mensen die 
lastigere teksten wel aankunnen, vinden het fijn om 
teksten op taalniveau B1 te lezen. Daar zijn ze namelijk 
sneller doorheen. 

 “De objectiviteit van 
Klinkende Taal werkt 

verhelderend. Daardoor 
sluiten onze teksten beter aan 

op de taal van de klant.”
Jean-Paul de Goede, 

teammanager  
Marketing communicatie 

bij Scildon

“Die ene druk op de knop is routine geworden. Ik ben 
zelfs nieuwsgierig of ik niet onbewust ingewikkeld heb 
geschreven. Of te langdradig ben geweest. Een aantal 
jaar geleden waren mijn teksten veel te ingewikkeld. 
In het begin was de confrontatie dan ook pittig: C2? 
Ai! Dan stond mijn tekst vol met gekleurde accenten. 
Tegenwoordig verschijnt er B1 of B2 in het scherm.”
Nicole van Dijk, klachtencoördinator bij Aegon

schrijf heldere teksten

Onze software Klinkende Taal helpt u hierbij  
Klinkende Taal is een softwareprogramma dat u eenvoudig 
kunt installeren in Outlook of Word. En u kunt het ook online 
gebruiken. Zo heeft u het altijd bij de hand. U stelt in het 
programma in welk taalniveau uw tekst moet hebben. 
Vervolgens drukt u op de knop ‘evalueer tekst’. En u weet 
precies welke woorden, zinnen of alinea’s niet binnen het 
taalniveau passen. En wat u moet doen om ze te 
verduidelijken. Zo hoeft u niet meer te twijfelen of uw tekst 
begrijpelijk is. 

Veel organisaties werken dagelijks met Klinkende Taal 
Zoals: Aegon, TKP Pensioen, Univé Rechtshulp, Scildon, 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van 
Algemene Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, gemeente Zwolle, gemeente Gelder malsen, 
gemeente Lingewaard, gemeente Zutphen, gemeente 
Haarlemmermeer, GGD Gelderland, GGD Twente, Waterweg 
Wonen, Maaskant Wonen, Van Dijk Educatie, ISD BOL. 

Kijk op klinkendetaal.nl. Of mail/bel ons voor meer 
informatie via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00. 

MEER WETEN OVER KLINKENDE TAAL  
OF HET PROGRAMMA GRATIS UITPROBEREN? 

Eenvoudig  A1 A2 B1 B2 C1 C2  Moeilijk

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Ik kan vertrouwde 

namen, woorden en 

zeer eenvoudige zinnen 

begrijpen. Bijvoorbeeld 

in mededelingen, 

folders of brochures.

Ik kan zeer korte, 

eenvoudige teksten 

lezen. Ik kan specifieke, 

voorspelbare 

informatie vinden 

in eenvoudige, 

alledaagse teksten. 

Zoals advertenties, 

folders, menu's en 

dienstregelingen. En ik 

kan korte, eenvoudige, 

persoonlijke brieven 

begrijpen.

Ik kan teksten 

begrijpen die 

hoofdzakelijk 

bestaan uit 

hoogfrequente, 

alledaagse of 

aan mijn werk 

gerelateerde taal. 

Ik kan de 

beschrijving van 

gebeurtenissen, 

gevoelens en 

wensen in 

persoonlijke 

brieven begrijpen.

Ik kan artikelen 

en verslagen 

lezen die 

betrekking hebben

op eigentijdse 

probemen, waarbij 

de schrijvers een 

bepaalde houding  

of standpunt 

innemen. Ik kan 

eigentijds literair 

proza begrijpen.

Ik kan lange en 

complexe feitelijke 

en literaire teksten 

begrijpen. En 

het gebruik van 

verschillende stijlen 

waarderen. Ik kan 

gespecialiseerde 

artikelen en 

lange technische 

instructies 

begrijpen, zelfs 

wanneer deze geen 

betrekking hebben 

op mijn terrein.

Ik kan moeiteloos 

vrijwel alle vormen 

van de geschreven 

taal lezen, 

inclusief abstracte, 

structureel of 

linguïstisch 

complexe teksten.

Zoals handleidingen, 

specialistische 

artikelen en literaire 

werken.

De taalniveaus: van A tot en met C 

Meeste teksten van de overheid en het bedrijfslevenHet grootste deel van de bevolking schrijf heldere teksten

IN ONTWIKKELING BLIJVEN? BETER WORDEN IN UW WERK? BIJBLIJVEN?
Doe mee met onze open trainingen of volg een e-learningmodule



Een kijkje op de set van 
Rabobank Oosterschelde 

lastig, maar eigenlijk was dat helemaal niet zo 
ingewikkeld. Dankzij de training is de drempel om te 
beginnen met vloggen weg. Eigenlijk kun je meteen na de 
training al aan de slag!” 

Wat kwam er meer bij kijken dan je had verwacht?
“Je bent als vlogger eigenlijk de hele filmcrew in 1.  
Dat begint met het maken van het script. Wat wil je 
vertellen? Wat is je doel en wie is je doelgroep? Daarna 
kun je gaan filmen. Maar: je bent filmer en acteur 
tegelijk. Dat vergt wel wat oefening.  Je moet rekening 
houden met de achtergrond en het licht. En ervoor 
zorgen dat je goed in beeld bent. Gelukkig filmden wij op 
een mooie locatie in Goes bij een haven. Dat zorgde voor 
een geweldige achtergrond en fijne, natuurlijke 
lichtinval. Na het filmen leerden we handig monteren. En 
nog een pakkende tekst te schrijven om het filmpje te 
promoten. Want je wilt natuurlijk wel dat mensen je vlog 
gaan kijken.” 

Welk onderdeel vond je het leukst?
“Ik vond de hele training leuk! Dat kwam door de 
afwisseling. Als ik echt zou moeten kiezen? Dan het 
filmen en monteren, gewoon met je eigen smartphone. 
Dat kun je bijna niet van papier leren. Daarom was het zo 
fijn dat de training heel praktisch was ingestoken. De 
trainer gaf uitleg, maar we gingen vooral veel zelf aan de 
slag. Daarna bekeken we het resultaat met de hele 
cursusgroep en bespraken we wat goed ging en wat 
beter kon. Doordat je alle facetten van een vlog maken 
doorloopt, heb je ook echt een goed idee van waar je mee 
bezig bent. En op het einde heb je natuurlijk jouw vlog!”

“Je filmt gewoon 
met je eigen 

smartphone. En 
je gaat naar huis 

met je eigen 
gemaakte en 

bewerkte beelden. 
Hoe handig is 

dat?”

Het was een zonnige dag in Goes. De monumentale panden aan de haven spiegelden prachtig in het water. 
Het leek wel een decor van een filmset! Sterker nog, het was het decor van  Liza’s zakelijke vlog. 

“Lange teksten worden steeds minder gelezen. Vlogs zijn een uniek middel om je als organisatie te onderscheiden van de massa. 
Lekker persoonlijk, vlot en helemaal van deze tijd”, vertelt Liza de Korne-Schrier enthousiast. Zij werkt als adviseur Marketing & 
Communicatie bij Rabobank Oosterschelde en volgde samen met haar collega’s onze gloednieuwe en praktische training Vloggen. 

LIZA DE KORNE-SCHRIER 

Waarom wil Rabobank Oosterschelde gaan vloggen?
“ We willen dichter bij onze klanten staan. Daar is een 
vlog een prima communicatiemiddel voor. Nieuwe 
communicatiemiddelen vragen ook om nieuwe 
communicatievaardigheden. En dat zijn er heel wat bij 
vloggen. Daarom vind ik het belangrijk dat wij als 
marketing- en communicatieprofessionals vloggen 
onder de knie hebben. Zodat we zelf vlogs kunnen 
maken of dit onze collega’s kunnen leren.” 

Waarover gaan jullie bijvoorbeeld vloggen?
“We willen vlogs op verschillende manieren inzetten. 
Bijvoorbeeld in plaats van een vacaturetekst. Zodat 
werkzoekenden zien hoe leuk ons bedrijf is. Dat kun je 
op beeld veel beter overbrengen dan met tekst. Je kunt 
dan het bedrijf vanbinnen filmen en collega’s aan het 
woord laten over de functie. Zo krijg je echt een kijkje in 
ons bedrijf. Bovendien krijg je een goed beeld van de 
sfeer binnen de organisatie en het team waarin je komt 
te werken. Je voelt als sollicitant dan meteen aan of je 
bij de functie past. 

“Je weet na de training van A tot Z 
hoe je een goede vlog maakt!”

Daarnaast willen we vlogs ook inzetten tijdens 
evenementen die wij organiseren of sponsoren. Je kunt 
dan vooraf, bij de opbouw, filmen en tijdens het 
evenement wat sfeerbeelden maken. Na afloop kun je 
mensen vragen wat ze van het evenement vonden. Als je 
dat dan lekker vlot monteert, heb je volgens mij een hele 
leuke vlog om naar te kijken!” 

Wat wilde je leren tijdens de training?
“Ik wilde vloggen vooral een keer gedaan hebben. Ik 
dacht nog: het kan niet moeilijk zijn en dat was het ook 
niet. Natuurlijk komt er wel iets meer bij kijken dan 
‘gewoon camera aan en gaan’. Het monteren leek mij 

Lees verder op de volgende pagina. 



Wanneer kunnen we jullie 1e vlog verwachten?
“We willen dat de vacaturevlog binnenkort online staat. 
Daar zijn we nu dus druk mee bezig. Vloggen is superleuk 
om te doen, maar je moet er wel even tijd voor vrijmaken. 
We maken een vlog wanneer er nieuws is, zoals een 
vacature of evenement. We hebben nog geen plannen 
om standaard elke week of maand een vlog te maken. 
We willen dat onze vlogs wel echt iets toevoegen. En 
geen ‘moetjes’ worden.” 

“Ik durf nu volmondig ‘ja’ 
te zeggen als een collega vraagt 

of ik een filmpje wil maken 
voor 1 van onze 
evenementen.”

BETRAPT! 
Uit pure verveling vouwt u 
tijdens een vergadering 
een vliegtuigje van 1 van de 
uitgereikte A4’tjes. Na een 
uur vergaderen zijn jullie 
nog niets opgeschoten. 
Herkenbaar? Dan is het  
nu tijd om actie te  
ondernemen!

Van vliegtuigjes vouwen naar vaardig 
vergaderen … 
Reken voorgoed af met die ellenlange, saaie en 
ineffectieve vergaderingen. Tijdens onze 
training Voorspoedig vergaderen leert u: 
•   een vergadering perfect te structureren;
•   een constructieve gesprekspartner te zijn;
•   vastgeroeste vergaderpatronen te 

doorbreken.

… dankzij onze uitgekiende 
vergadermethode 
Wij hebben een slimme methode ontwikkeld 
waarmee u uw vergaderingen gerichter, 
effectiever en leuker maakt. Wij leren u deze 
methode op een speelse wijze met behulp van 
onze Vergadertoolkit©. Tijdens onze training 
oefent u met deze toolkit. Altijd op basis van 
situaties uit uw eigen praktijk! Een trainer 
begeleidt dit. Na 1 trainingsdag bent u bekend 
met onze vergadermethode. 

Enig idee wat al dat vergaderen uw organisatie 
kost? Dat is vrij eenvoudig uit te rekenen. Kies 
een willekeurige vergadering uit de agenda van 
vorige week. Vermenigvuldig het salaris van de 
uitgenodigde werknemers met de tijd die de 
vergadering in beslag nam. Bedenk dan eens of 
die vergadering het geld ook waard was ... 
Hoeveel geniale ideeën leverde de vergadering op? 
Op hoeveel voorstellen werd daadkrachtig met de 
hamer geslagen? Hoeveel concrete acties kwamen 
eruit naar voren? En  ...?  

Na de training weet u hoe u:  
•   veel tijd bespaart door uw vergaderingen een 

duidelijke structuur te geven;
•   ellenlange discussies bij agendapunten voorkomt;
•   voorkomt dat er na de vergadering nog onduidelijkheid 

over beslissingen bestaat.

Zodat de vliegtuigjes naar hun eindbestemming  
kunnen vliegen: de prullenbak! 

U vindt meer informatie over deze training op onze 
website lve.nl.  Meer weten over de vergadertoolkit? 
Neem een kijkje op de website betervergaderen.nl. 

Schrijft een collega zich in voor deze training? Dan mag een andere collega meedoen voor de helft 
van de prijs! 

VOOR WIE IS DE TRAINING VLOGGEN? 
 
Voor iedereen die ...
...  zijn organisatie een gezicht wil geven;
...   dichterbij zijn doelgroep wil staan door meer van zijn 

organisatie te laten zien;
...  meer views op social media wil krijgen;
...  de online vindbaarheid van zijn organisatie wil vergroten met 

video’s.

Bent u benieuwd hoe u vloggen kunt inzetten in uw 
organisatie? Neem  gerust contact op met onze 
adviseurs via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00.  
Kijk voor meer informatie op onze website lve.nl.



Juridische teksten zijn vaak moeilijk te lezen en  
te begrijpen … 
Akten, voorwaarden, overeenkomsten … iedereen 
krijgt ze weleens onder ogen. En ‘moet’ zijn 
handtekening zetten onderaan al dat jargon, die 
ellenlange zinnen en lijdende vormen verspreid over 

vele pagina’s. Waarvan de gemiddelde Nederlander 
zich afvraagt: wat betekent het nu eigenlijk waar 
ik ‘ja’ tegen zeg? Te gek voor woorden, toch? 

… omdat het ook lastig is om ze in heldere taal 
en een heldere structuur te gieten
Inhoudelijk moeten de teksten blijven 
kloppen. Ze moeten juridisch waterdicht 
blijven en tegelijkertijd aan leken uit te leggen 

zijn. En ze moeten blijven uitstralen wat een 
organisatie uit wil stralen. Maar of 
onderstaande tekst dat nou doet … 

Het is voor veel mensen de grootste aankoop die ze ooit in hun leven doen: een huis. 
Ze steken zich voor tonnen in de schuld. Maar hebben eigenlijk geen idee waar ze voor 
tekenen! En dat is niet verrassend aangezien de hypotheekakte 1 van de slechtst 
leesbare teksten van Nederland is. Dat blijkt uit onderzoek dat taalwetenschappers 
van de Universiteit Utrecht hebben gedaan. En zo zijn er meer ingewikkelde juridische 
teksten ... 

Mensen steken zich voor tonnen in de schuld. 
Maar hebben eigenlijk geen idee waar ze voor 
tekenen … 

Indien de overdrachtsbelasting voor rekening 
van koper komt en de heffingsgrondslag wordt 
verminderd door toepassing van artikel 13 Wet 
op belastingen van rechtsverkeer (WBR), zal 

koper aan verkoper wel/niet uitkeren het 
verschil tussen enerzijds de 

overdrachtsbelasting die zonder toepassing 
van artikel 13 WBR verschuldigd zou zijn en 

anderzijds de werkelijk verschuldigde 
overdrachtsbelasting 

(hierna te noemen: ‘art. 13-verschil’).

Maar het is absoluut mogelijk!  
In samenwerking met onze klanten 
hebben wij al heel wat juridische 
documenten herschreven naar kraakheldere teksten.  
Wij werken daarbij altijd nauw samen met verschillende 
partijen. Zo gaan onze tekstschrijvers om de tafel met 
productkenners om ervoor te zorgen dat de inhoud van de 
tekst overeind blijft staan. Met juristen om te controleren 
of de tekst juridisch waterdicht is. En met communicatie-
medewerkers om te beslissen of de tekst overeenkomt 
met wat de organisatie uit wil stralen. 

Eerder herschreven wij al juridische teksten voor 
bijvoorbeeld … 
… Unigarant, Rabobank, Centraal Beheer, FBTO, Avéro, 
Meijers, Interpolis. 

Wilt u uw teksten aanpakken?  
Zodat de teksten hun doel bereiken: lezers die snappen 
wat er staat en die zich aan de afspraken houden? Zonder 
dat zij daarbij in ingewikkelde taal en een dwingende toon 
aangesproken worden? En zodat u zelfs met uw juridische 
teksten uitstraalt wie u bent? Onze tekstschrijvers gaan 
graag voor u aan de slag! In samen werking met uw 
juristen en de experts van de inhoud van de teksten. 
Zodat ze er samen voor zorgen dat de teksten niet alleen 
juridisch waterdicht, maar ook begrijpelijk zijn.  
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie via 
(0318) 69 69 00 of loo@lve.nl. 

n  Ik geef graag advies over communicatie. 
n  Ik heb lef en sta open voor vernieuwing. 
n  Ik krijg een kick van commerciële 

uitdagingen. 
n Ik kan en wil in een team werken. 
n Ik ben zelfstandig. 

Dan is hij of zij misschien onze nieuwe (junior) adviseur Communicatie! U vindt meer 
informatie over deze functie op onze website lve.nl bij het onderdeel ‘Bij ons werken’.  

“Als communicatieadviseur bij LVE doe je veel verschillende dingen: acquireren, 
gesprekken voeren, offertes schrijven, pitchen, presenteren, noem het maar op. Maar het 
belangrijkste is denk ik dat je klanten adviseert over hele uiteenlopende 
communicatievragen.”
Sven Lindeboom, communicatieadviseur bij LVE

Kent u iemand die een vinkje voor alle stellingen kan zetten?  

WIST U DAT WIJ ONZE TEKSTSCHRIJVERS 
VAAK DETACHEREN?  

Om allerlei tekstsoorten te (her)schrijven op 
kantoor van onze klanten. Dat werkt voor ons én 
voor onze klanten namelijk heel prettig.  De lijnen 
zijn kort, onze tekstschrijvers kunnen snel met 
onze klanten schakelen over de inhoud en ze 
kunnen de cultuur van een organisatie goed 
vertalen naar papier. U vindt meer informatie 
over detacheren op onze website lve.nl.



Maar er komt meer kijken bij een goede mailing.  
Daarom hebben we nog een paar korte tips voor u op een 
rijtje gezet:
 
Tip 1. Zorg voor een pakkende openingszin 
Als het begin van uw mailing de lezer niet aanspreekt, is 
hij direct vertrokken. Zorg dus dat de opening van uw 
mailing prikkelt en/of zeer herkenbaar is. Ga hier gerust 
ver in. U wilt de aandacht van de lezer pakken!  
 
Tip 2. Word niet langdradig 
De lezer heeft geen tijd. Houd het daarom kort. En schrijf 
in eenvoudige taal. Streef ernaar om de boodschap snel 
duidelijk te hebben. U kunt dit doen door heldere 
tussenkoppen te gebruiken. 
 
Tip 3. Kom niet met lege handen aanzetten 
Geef een cadeautje. Een monstertje, gratis informatie, een 
leuk boekje … Het devies is: eerst geven, dan pas krijgen. 
Zorg wel dat het cadeautje:
• makkelijk te krijgen is;
• aansluit bij uw product;
• origineel is.
  
Verkoopteksten schrijven is een vak! 
Of het nu gaat om mailings, folders of advertentieteksten.  
U heeft lef nodig. Lef om te prikkelen. Om dingen anders  
te zeggen: opvallender en overtuigender. Tenminste dat 
vinden wij bij Loo van Eck. Tijdens onze training 
Commercieel schrijven krijgt u daar allerlei tips voor. En gaat 
u direct aan de slag om ze toe te passen in uw eigen teksten. 

Interesse in de training Commercieel schrijven? 
U schrijft zich gemakkelijk in via onze website lve.nl.  

Een paar tips om dat te veranderen 

 

U schrijft regelmatig commerciële mailings. Maar daar krijgt u helaas bar weinig respons op: geen extra 
bezoekers op uw website, geen klanten die aan de lijn hangen, geen inschrijvingen op uw aanbiedingen ... 
Terwijl uw mailings er heel flitsend uitzien. En u kwalitatieve producten en diensten levert. Waar gaat het 
dan toch mis?

Lees het artikel ‘Vervreemding trekt aandacht’  
op onze blogsite commpost.nl. 

MEER WETEN OVER HOE U UW BOODSCHAP OP EEN  
CREATIEVE MANIER KUNT VERPAKKEN? 

Misschien zet u te vaak dezelfde bril op 
Schrijft u voor verschillende doelgroepen? En zet u 
tijdens het schrijven steeds dezelfde bril op? Dan is het 
niet gek dat u weinig respons krijgt. Iedere doelgroep 
vraagt namelijk om een andere bril: een andere 
invalshoek van uw tekst. Verschillende lezers hebben 
immers verschillende motieven om uw product of 
dienst te kopen. En daar moet u met uw tekst op 
inspelen. Denk dus voordat u gaat schrijven goed na 
over wie uw lezer is en pas uw tekst daarop aan.
 

Uw doelgroep bepaalt het lezersmotief, niet uw 
boodschap 
Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven steeds uw lezer 
in uw hoofd houdt. En dat u zijn motief om uw product 
of dienst te kopen, verwerkt in uw artikel. Zo’n motief is 
eigenlijk altijd een wens of een angst. In het voorbeeld 
hebben ouders de wens voor zekerheid. En hebben 
jongeren een wens voor avontuur.

De stilte die volgt op uw commerciële 
mailings is oorverdovend

Een voorbeeld:
Wilt u bijvoorbeeld een spaarproduct verkopen? 
Dan overtuigt u ouders waarschijnlijk het beste 
met het motief zekerheid: ze willen geld sparen 
voor de toekomst van hun kinderen. Terwijl een 
motief voor jongeren om te sparen eerder 
avontuur is: zij willen sparen voor een wereldreis 
na hun studie.



  Wat voor soort brieven en e-mails krijgt u het liefst van organisaties?
  Ik krijg het liefst brieven en e-mails ... 

a.  Waarin de belangrijkste boodschappen verstopt  
zitten in de tekst. 

b.  Waarin de belangrijkste boodschappen uit de  
tekst springen. 

a.  Waarin ouderwetse en afstandelijke taal staat. 
b.  Waarin eigentijdse en persoonlijke taal staat. 

a.  Waarin de belangrijkste informatie onderaan staat. 
b.  Waarin de belangrijkste informatie bovenaan staat. 

a. Die lang zijn. 
b. Die kort zijn.  

a.  Die ik op hoofdlijnen in 3 minuten kan lezen.  
b.  Die ik op hoofdlijnen in 10 seconden kan lezen. 

a. Waarin ingewikkelde taal staat. 
b. Waarin eenvoudige taal staat. 

Laat me raden: u leest het liefst brieven á la 
antwoord b!  
Want dat soort brieven begrijpt u direct. Dat 
soort brieven zijn vriendelijk. Dat soort brieven 
lezen lekker. Bovendien: u bent er snel 
doorheen. Waardoor u zich gauw weer kunt 
bezighouden met andere nuttige en leuke 
dingen.  

U heeft toch geen tijd voor 
slechte communicatie?

Maar schrijft u namens de organisatie waar u 
werkt ook brieven á la antwoord b? 

Bekijk uw eigen teksten eens kritisch. 
Schrijft u ze op de manier zoals u ze 
zelf zou willen lezen? Zijn ze écht snel 

te begrijpen door uw klanten, die geen 
specialist zijn op uw werkgebied? En die 

misschien niet zo geïnteresseerd zijn in uw 

onderwerp als u bent. U mag er namelijk van 
uitgaan dat zij ook iedere keer voor antwoord b 
kiezen. 

Zorg ervoor dat uw lezers uw boodschappen 
snel en gemakkelijk kunnen lezen en 
begrijpen 
Anders haken ze af. Of doen ze niet wat u wilt 
dat ze doen. Of weten ze niet wat u wilt dat ze 
weten.  

Wij helpen u graag in onze training Brieven en 
e-mails schrijven 
In de training leert u hoe u voor iedere brief of 
e-mail een logische opbouw kiest. Welke 
benadering het beste past bij de situatie en de 
lezer. En hoe u een aantrekkelijke en duidelijke 
stijl kiest die past bij uw organisatie. Zodat uw 
brieven en e-mails nauwelijks tijd van uw lezer 
vragen! U kunt zich direct voor deze training 
inschrijven via onze website lve.nl. 

Steeds meer fysieke vestigingen van organisaties 
verdwijnen. Dat betekent ook dat medewerkers steeds 
vaker op afstand contact hebben met klanten. 
Bijvoorbeeld via de chat of WhatsApp. Maar hoe zorgen zij 
in dat soort gesprekken voor tevreden klanten? Ze 
missen immers 2 belangrijke communicatie-
instrumenten: hun stem en hun non-verbale gedrag. 
Terwijl juist deze instrumenten voor een groot deel 
bepalen hoe iemand overkomt.  Woorden bepalen dat 
slechts voor 7%. Chatmedewerkers moeten hun woorden 
dus zorgvuldig kiezen …  

… en beleefdheid helpt daarbij! 
Die beleefdheid kunnen chatmedewerkers verpakken in 
metataal. Dat is taal die niet direct te maken heeft met de 
inhoud van het gesprek. Maar taal die de structuur van het 
gesprek aangeeft, waarmee medewerkers uitleggen wat ze 
aan het doen zijn of waarmee ze beleefdheid kunnen laten 
zien. Zodat klanten het gesprek goed kunnen volgen en zich 
persoonlijk benaderd voelen. Medewerkers kunnen 
beleefdheid bijvoorbeeld zo verpakken: 

Hoe zorgt u dat uw klanten tevreden zijn na een chatgesprek?
‘Ik kan me goed voorstellen dat …’
‘Ik begrijp goed dat u …’
‘Wat vervelend dat u …’

Dat blijkt uit onderzoek dat we samen met de 
Universiteit Utrecht deden 
Klanten vinden een organisatie klantvriendelijker en 
aantrekkelijker na een chatgesprek met metataal dan na 
een gesprek zonder metataal. Bovendien nemen ze liever 
nog eens contact op met een organisatie na een gesprek 
met metataal dan na een gesprek zonder metataal. 

Van het onderzoek maakten we een compact boekje 
Benieuwd naar meer resultaten uit het onderzoek?  
En interesse in tips over hoe u een goed chatgesprek 
voert? Lees het boekje ‘Hoe zorgt u dat uw klanten 
tevreden zijn na een chatgesprek?’ op onze website bij 
‘Publicaties’. En doe er uw voordeel mee. U vindt op onze 
website overigens meer 10-minutenboekjes over 
verschillende communicatieonderwerpen. Veel 
leesplezier! 

1LVE Wetenschappelijk #4

 Hoe zorgt u dat 
uw klanten

tevreden zijn na
een cHatgesprek?

Het effect van beleefdheid 
op waardering en intentie
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