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Heeft u ook interesse in de 1-daagse training   
Visueel communiceren?  

Schrijf u direct in via onze website lve.nl.  
Benieuwd hoe u in 9 stappen van tekst tot beeld 
komt? Lees ook eens het boekje hierover op onze 

website bij ‘publicaties’.

LOO VAN ECK COMMUNICATIE 

TRAINING - E-LEARNING - TEKST 

                NIEUWSBRIEF

Van flyer tot nieuwsbrief. Van rapport tot handleiding. Van brief tot persbericht. Lotte 
Franken, communicatiespecialist bij BAM, is goed in advies geven over tekst. En ook over 
fotografie heeft zij zo haar ideeën. Maar tegenwoordig zie je steeds meer andere soorten 
visuele communicatie, zoals infographics. En ze vond het lastiger om daar advies over  
te geven. Daarom deed ze op ons kantoor mee met de training Visueel communiceren.  
En ze werd blij verrast … 

“Overal waar ik keek, zag ik tekeningen.”
“Toen ik de trainingsruimte binnenkwam, zag ik gelijk dat 
er overal aan de wanden enorme vellen papier met 
illustraties hingen. Het hele programma van de training 
hing aan de muur. Van het visuele alfabet van handelingen 
tot aan het visuele alfabet van symbolen. Van een poster 
over de manier waarop je data visualiseert tot aan een 
poster met daarop alle basisvormen. Alles was helemaal in 
stijl. Ik vond dat zo leuk! Ik was gelijk geïnspireerd om aan 
de slag te gaan.” 

“Ik denk dat visuele communicatie een mooie aanvulling  

is op tekst. Omdat de aantrekkingskracht van visuals  

groter is. Waardoor mensen sneller geneigd zijn om  

een boodschap tot zich te nemen.”

“Ook de inhoud van de training vond ik verrassend divers.”
“Van tevoren dacht ik dat ik alleen zou leren om goed te 
tekenen. Maar we leerden veel meer! Een echte eyeopener 
vond ik dat je visuals net als teksten ook in verschillende 
structuren kunt gieten. Waardoor je informatie heel 
gemakkelijk kunt ordenen. Iedere visual heeft een andere 
structuur. Zo heb je bijvoorbeeld structuren voor plannen 
van aanpak, adviezen, instructies, brainstormsessies, 
evaluaties … noem het maar op. Als je die gebruikt, heb je 
je visuele verhaal veel sneller en logischer op papier.”

“Het is nu makkelijker om vormgevers te briefen.”
“De structuren zorgen ervoor dat ik nu veel beter weet hoe 
ik (externe) vormgevers kan briefen om een visual te 
maken. Voorheen gaf ik ze vaak de vrije hand. Maar nu kan 
ik de informatie die in een visual moet komen zelf 
gemakkelijker ordenen voordat ik alles naar de vormgever 
stuur. Waardoor ik hem of haar gerichter een opdracht kan 

“Ik vond de inhoud van de training Visueel communiceren 
verrassend divers. Ik dacht dat ik alleen zou leren om  
goed te tekenen. Maar je leert veel meer!” 

geven. Het leuke is dat de andere cursisten en ik na de 
training gelijk al naar huis gingen met een concrete briefing 
voor het maken van een visual! Zo had ik zelf een briefing 
gemaakt voor een infographic waarin we klanten laten 
weten hoe we woningen energiezuiniger maken.” 

“Ik weet zeker dat ik de leerstof ook ga toepassen in 
overleggen en presentaties.”
“Ik ga de leerstof ook gebruiken om mijn flipovers wat meer 
schwung te geven. Als je de aantrekkingskracht van de vorm 
van een presentatie vergroot, vergroot je automatisch de 
aantrekkingskracht van de inhoud van een presentatie. Een 
creatieve flipover kan op die manier dus ook bijdragen aan 
wat een presentatie of overleg uiteindelijk oplevert. Je hoeft 
daarbij helemaal niet mooi te kunnen tekenen. Als je maar 
leesbaar tekent. Op een manier die ervoor zorgt dat de 
boodschap overkomt. En dat kun je na deze training zeker!”

“Ik houd mijn syllabus bij de hand.”
“Tijdens de training kregen we een syllabus van ongeveer 
90 pagina’s. Daarin staan alle vellen papier die aan de muur 
in de trainingsruimte hingen én meer. Als ik straks een 
visual ga maken, pak ik die er als eerste erbij. Want het 
stappenplan voor het maken van een visual zit nog niet 
helemaal in mijn hoofd. Daarnaast ga ik voortaan een 
visual altijd even toetsen bij een collega: interpreteert hij of 
zij de visual op de manier hoe ik het bedoel? Dat deden we 
ook in de training en dat bleek heel handig te zijn.” 

“Ik vond trainer Martijn heel sterk. Hij kon over iedere 

branche goed meedenken. En had heel snel goede suggesties 

voor visuals. Hij is zo gepassioneerd over tekenen, dat je zelf 

ook meteen geïnspireerd raakt om aan de slag te gaan!”

Lotte Franken



“Deze training is een 
aanrader. Je gaat direct 
zelf aan de slag en kunt 

het geleerde direct de 
volgende dag toepassen. 

Ook leer je het hele 
proces. Dus niet alleen 

het filmen, maar ook het 
monteren, geluid eronder 
zetten en het promoten 

van je filmpje.” 
 Corrie de Kluijver,

 medewerker Marketing & 
Communicatie bij 

Rabobank Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden 

TIP! Pas de lengte van uw video aan op 
het interesseniveau van de kijker
Veel marketeers zeggen ‘maak een video zo kort 
mogelijk’. Toch is dit deels achterhaald. Het gaat er 
namelijk om dat u de aandacht van de kijker zo lang 
mogelijk vasthoudt. YouTube beloont video’s en 
kanalen met een grote watch time: hoe langer uw 
video in totaal wordt bekeken, en hoe meer de video 
bijdraagt aan een grotere kijktijd op YouTube, hoe 
hoger uw video wordt geplaatst in de zoekresultaten. 

De ideale lengte van een video is dus niet: ‘zo kort 
mogelijk’. Maar: hoe lang de video de kijker blijft 
boeien. Als uw kijker op zoek is naar specifieke 
informatie over een bepaald onderwerp, kan hij met 
plezier naar langere video’s kijken. Pas de lengte van 
uw video dus niet alleen aan op de inhoud en het doel 
van uw video, maar vooral op het interesseniveau  
van uw kijker.

U wilt dat uw organisatie
online beter vindbaar is. 
Hoe gaat u dat bereiken?  
a. u start een sea-campagne voor woorden waarop u online gevonden wilt worden. 
b. u begint met remarketing, zodat mensen die op uw website zijn geweest een advertentie over uw organisatie zien. 
c. u verspreidt een betaalde post op Linkedin onder een bepaalde doelgroep. 

allemaal goede opties. Maar wel opties die veel tijd en geld kosten. wilt u op een goedkope en snelle 
manier beter vindbaar worden? denk dan eens aan vloggen! 

Vloggen is razend populair 
Uit een groot onderzoek van Periscope blijkt dat 1 op de 
3 Nederlanders boven de 18 jaar minimaal 1 vlog per 
maand kijkt. En dat zijn niet alleen jongeren. Ook maar 
liefst 45% van de 50-plussers kijkt weleens een vlog. 
Met vlogs bereikt u dus een enorme doelgroep. Als u dan 
ook nog eens bedenkt dat YouTube-video’s in de 
zoekresultaten van Google opduiken, dan weet u dat u 
daarmee aan de slag moet. 
 
Een vlog kunt u in korte tijd helemaal zelf maken 
Met uw eigen smartphone kunt u professionele beelden 
maken. En die beelden kunt u zelf gemakkelijk aan 
elkaar monteren. Dat zorgt ervoor dat vloggen een 
goedkope en snelle manier is om video’s te maken. 
Waarin u ook nog eens dichter bij uw doelgroep kunt 
komen door wat meer van uw organisatie te laten zien. 
Handig in een tijd waarin mensen steeds meer online en 
op afstand regelen. U moet als vlogger alleen wel wat 
kunnen ... 

Een goede vlogger is een duizendpoot 
Waar de rollen in Hollywoord verdeeld zijn, moet u als 
vlogger alles zelf doen. U bent als het ware een hele 

filmcrew in 1. U bent scriptschrijver, cameraman, 
regisseur, acteur, editor en promotor. Daar is onze 
training Vloggen dan ook helemaal op ingestoken. 

Tijdens de training Vloggen leert u: 
- hoe u een doelgericht script maakt; 
- hoe u alles goed in beeld brengt; 
- hoe u uzelf het beste kunt presenteren 
  voor de camera; 
- hoe u uw beelden op een boeiende manier monteert;  
- hoe u uw vlog promoot via uw website en social media. 

 

-50% 
Schrijft u zich in voor de training? Dan mag een collega meedoen voor de helft van de prijs! 

Aan het einde van de dag weet u hoe u een video 
van kop tot staart maakt
En gaat u naar huis met uw eigen gemaakte en 
bewerkte beelden. Wij organiseren de training 
Vloggen op ons kantoor in Ede voor € 395,-. Een 
trainingsdag duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Wilt u 
deze training voor meerdere collega’s organiseren? 
Dan maken wij graag een training voor uw 
organisatie op maat. Mail of bel ons gerust voor 
meer informatie via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00. 

“Vloggen,ik? Nu wel! Na een leuke, actieve cursusdag voel ik me in staat om 
mijn eerste vlog te kunnen maken. Je leert technieken, valkuilen, filmen, 

monteren en delen. Ik zou zeggen: doen!”
Janine Schoneman, adviseur Marketing & Communicatie bij Rabobank Oosterschelde 



U wilt dat uw organisatie
online beter vindbaar is. 
Hoe gaat u dat bereiken?  

 
 

Onze vergaderingen duren altijd te lang. 
Collega’s bereiden agendapunten vaak niet voor. 
Veel vergadertijd gaat verloren aan zinloos geklets.

3 redenen waarom klanten bij ons bedrijf aankloppen 
om beter te leren vergaderen. Het zijn veelgehoorde 
klachten. Waar iedereen mee te maken heeft. Toch is het 
probleem vrij eenvoudig op te lossen.

Is het erg dat vergaderingen vaak inefficiënt zijn? 
Ja, dat is erg. Want mensen worden ongelukkig van 
slechte vergaderingen. En krijgen er soms zelfs 
psychische klachten door, blijkt uit onderzoek van de 
Duitse Universität Braunschweig. Daarnaast zijn slechte 
vergaderingen ook vooral zonde van de tijd. Tijdens  

al die uren die we doorbrengen in benauwde 
vergaderzalen kunnen we ook iets zinvollers doen. 

Of iets leukers. 

De vraag is: kan het anders? 
Het antwoord: zeker! En de oplossing is 
eigenlijk best wel eenvoudig. Als u zich tijdens een 
vergadering  aan 3 stelregels houdt. Alleen blijkt dat 
voor veel mensen nou juist heel lastig te zijn … 

De stelregels: 
1.  Elk agendapunt moeten vergaderdeelnemers binnen 

20 minuten kunnen behandelen.
2. Een vergadering mag maximaal 1 uur duren. 
3.  Er mag geen onduidelijkheid bestaan over wat 

deelnemers van een agendapunt vinden.

1. Elk agendapunt moeten vergaderdeelnemers binnen 
20 minuten kunnen behandelen 
Een mens kan zich maximaal 20 minuten optimaal 
concentreren. Het is dus belangrijk om een agendapunt 
binnen 20 minuten af te handelen. Dit lukt vaak niet, 
want: 
•	 mensen	bereiden	agendapunten	niet	goed	voor;	
•	 het	is	niet	duidelijk	wat	het	doel	van	een	agendapunt	is;	
•	 mensen	reageren	te	veel	op	elkaar.	

2. Een vergadering mag maximaal 1 uur duren 
Dit lukt vaak niet, want:
•	 er	staan	te	veel	agendapunten	op	de	agenda;
•	 de	agendapunten	duren	te	lang	(zie	vorige	punt);
•	 er	wordt	te	veel	gekletst	zonder	dat	dit	een	functie	

heeft.

3. Er mag geen onduidelijkheid bestaan over wat 
deelnemers van een agendapunt vinden 
Als er een agendapunt wordt behandeld, is het prettig 
als in 1 oogopslag duidelijk is wat de deelnemers ervan 
vinden. Zijn ze het met een voorgestelde beslissing 
eens? Snappen ze de informatie? Of hebben ze juist 
vragen? Als dit direct duidelijk is, geeft dat richting aan 
de behandeling van een agendapunt. Vaak blijkt alleen 
pas na ellenlang praten wat alle standpunten of 
meningen zijn. Bovendien zijn er vaak deelnemers die 
zich verstoppen achter de meningen van anderen. Dat 
moet en kan anders.
 
Van stelregels naar spelregels met een 
Vergadertoolkit!
De 3 stelregels die we hebben genoemd, helpen u om 
effectief te vergaderen. Daarom hebben wij op basis van 
deze stelregels een spel ontwikkeld: de Vergadertoolkit. 
Hierin maken we van de stelregels ook echte spelregels. 
Tijdens een training leren we de deelnemers dankzij dit 
spel hoe ze effectiever kunnen vergaderen. Het resultaat 
is verbluffend: ineens snappen de deelnemers waarom 
hun vergaderingen altijd zo lang duurden. En waarom ze 
eerder nooit goede beslissingen konden nemen. 

“Deze training hielp me om heel anders naar 
vergaderingen te kijken en de vergadercultuur te 

veranderen. Echt de moeite waard om die met 
collega’s te volgen!”

Ramune Andze, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 

Neem een kijkje op betervergaderen.nl of lve.nl. 
Of bel met 1 van onze adviseurs: (0318) 69 69 00. 

Zij adviseren u graag over de spelregels van 
vergaderen. 

Meer inForMatie? 

“Nuttige training om 
efficiënt te leren 

vergaderen op een 
prettige manier. De 

training wordt gegeven 
door een zeer ervaren 

trainer.”
Marja Bik, 

gemeente Schiedam 



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. 

Onze software Klinkende Taal helpt u hierbij  
Klinkende Taal is een softwareprogramma dat u eenvoudig 

“De teksten zijn dankzij Klinkende Taal niet alleen 
begrijpelijker voor de klant, maar je blijft als schrijver 

zelf ook leren in de praktijk.”
Melanie Remmen, communicatieadviseur  

bij gemeente Lingewaard

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: TKP Pensioen, Univé Rechtshulp, Scildon, Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Algemene Zaken, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
gemeente Zwolle, gemeente Geldermalsen, gemeente 
Lingewaard, gemeente Zutphen, gemeente 
Haarlemmermeer, GGD Gelderland, GGD Twente, Waterweg 
Wonen, Maaskant Wonen, Van Dijk Educatie, ISD BOL. 

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

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

 “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

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? 

schrijf heldere teksten



In ontwikkeling blijven? 
Beter worden in uw werk? Bijblijven? 

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. 
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. 

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   

veeL van deze trainingen geven wij ook in het engeLs. vraag ons gerust naar deMogeLijkheden. 

Doe mee met onze open trainingen of volg een e-learningmodule

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?  

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. 



Als je jarig bent dan krijg je toch juist taart?! 

Lees verder op de volgende pagina.

Hogeschool Inholland Diemen houdt rekening met interculturele 
verschillen in haar Engelstalige merkverhalen 

Als wij op een verjaardag komen dan feliciteren we 
iedereen. En als we jarig zijn dan trakteren we. Maar in 
sommige andere culturen is dat helemaal niet zo 
normaal. ‘Iedereen’ is toch niet jarig? En als je jarig 
bent dan hoef je toch juist níet te trakteren? Dan hoor 
je taart te krijgen. Er bestaan veel cultuurverschillen. 
En daar moet je als onderwijsinstelling met 
internationale opleidingen rekening mee houden. 
Daarom schakelde Hogeschool Inholland Diemen ons 
in toen zij het merkverhaal van de school én van 
verschillende opleidingen wilde vertalen naar het 
Engels. Senior communicatieadviseur Alexander van 
Zijp vertelt meer over de aanpak. 

Waarom wilden jullie het merkverhaal van Hogeschool 
Inholland naar het Engels vertalen?
“Op basis van ons nieuwe instellingsplan hebben we met 
collega’s en studenten in september een nieuw 
merkverhaal voor onze hogeschool geschreven. 1 van de 
pijlers van het nieuwe merkverhaal is dat Inholland 
diversiteit als kracht ziet. Omdat we 7 internationale 
programma’s aanbieden, wilden we ons merkverhaal ook 
naar het Engels vertalen. Om zo aan te sluiten bij 
internationale studenten die ook bij ons willen studeren. 
We waren ons ervan bewust dat je daarvoor niet zomaar 
een platte vertaling kunt maken vanwege interculturele 
verschillen. Dus schakelden we jullie trainer Lieke in om 
een brainstormsessie te houden met internationale 
studenten en docenten. Want wie kun je nu beter 
betrekken bij het maken van een verhaal voor studenten 
dan de studenten zelf? Juist.” 

Hoe ging Lieke te werk tijdens de brainstormsessie? 
“Lieke startte de brainstormsessie door eerst een 
verhaal te vertellen over haar ervaring als docent Engels 
in Dubai. Ze vertelde over de cultuurverschillen daar en 
over hoe die invloed hadden op de manier waarop ze 
lesgaf. Dat was een hele goede aanpak, omdat de 
studenten daardoor gelijk begrepen hoe relevant het 
was dat ze bij de brainstormsessie aanwezig waren. En 
ze nodigde de studenten en docenten daarmee ook uit 
om zelf dat soort verhalen te vertellen die ze vervolgens 
kon gebruiken om het merkverhaal aan te scherpen.”

Wat voor soort verhalen kwamen boven tafel?
“In ons Nederlandse merkverhaal hebben we het over 
‘durven leren’ en ‘durven fouten te maken’. Maar voor de 
internationale studenten bleek dat echt een no go te zijn. 
Zij konden echt niet aan hun ouders, die een dure studie 
voor ze in het buitenland betalen, verkopen dat ze fouten 
gingen maken. Dat hebben we in de Engelse versie dus 
vertaald naar ‘uitdagingen aangaan’. Ook blijken wij 
Nederlanders heel direct te zijn. In het Engels moet je 
dingen wat voorzichtiger brengen.” 

Zag je veel verschillen tussen de Nederlandse en de 
Engelse versie? 
“De essentie van het verhaal is absoluut overeind 
gebleven. Alleen hebben we het in andere woorden 
opgeschreven. Waarbij ik vind dat je dingen in het Engels 
prachtig kunt zeggen. Zo is het statement ‘leren is 
durven’ bijvoorbeeld ‘learning is being courageous’ 
geworden. Mooi toch? Als Nederlander kun je dat zelf 
niet verzinnen, dan zou je eerder iets zeggen als ‘dare to 
learn’. Het was dus echt een meerwaarde om dit samen 
met Lieke, de studenten en de docenten aan te pakken.”

Waarom kozen jullie ervoor om ook een merkverhaal 
voor de opleiding Business Innovation te maken?
“We willen voor alle internationale opleidingen 
merkverhalen gaan maken. De opleiding Business 
Innovation stond als eerste op het lijstje, omdat we daar 
nog meer (internationale) studenten voor willen 
aantrekken. Voor de opleiding hadden we nog geen 
Nederlands merkverhaal in lijn met het nieuwe 
merkverhaal van Inholland. Dus heeft Lieke eerst 3 
verschillende doelgroepen geïnterviewd: docenten over 
hun visie op wat ze studenten op de opleiding leren, 
aankomende studenten om te achterhalen wat hun 
drijfveren zijn om de studie te volgen en huidige 

“Zo’n merkverhaal 
moet niet een trucje 

zijn: een verhaal van 
onze communicatie-
afdeling. We zeggen 

dat we persoonlijk en 
dichtbij zijn, dus 

willen we dat in onze 
aanpak ook zijn! 

We maken het merk-
verhaal écht samen.”

alexander van zijp



Its of it’s? Then of than? Too of to? 
Sommige woorden in het Engels halen we gemakkelijk 

door elkaar. Wij hebben de ’10 Most Commonly 
Confused Words’ op een rijtje gezet op een poster. Wilt 

u die ontvangen? Stuur een e-mail met uw 
adresgegevens naar loo@lve.nl. Zet in de 
onderwerpregel: poster Confused Words. 

Lees ons gratis boekje 10-minutenboekje 
‘Hoe zorgt u dat uw klanten tevreden zijn na een 

chatgesprek?’. U vindt het boekje op onze website 
lve.nl bij ‘publicaties’. Daar vindt u ook al onze andere 

10-minutenboekjes over verschillende 
communicatieonderwerpen. 

GRATISPOSTER!

studenten om te controleren hoe zij de opleiding 
daadwerkelijk ervaren. Met hun input schreef Lieke 3 
verschillende versies van een merkverhaal. Waarop ze 
tijdens een brainstormsessie weer feedback verzamelde 
van andere studenten en docenten.”

Wat leverde de brainstormsessie op?
“De internationale studenten en docenten bespraken de 
3 versies van het merkverhaal die Lieke had gemaakt. En 
haalden uit alle versies dingen die ze goed vonden en die 
ze minder goed vonden. Het uiteindelijke verhaal is een 
mix van de 3 versies geworden. Ook bleek uit de 
brainstormsessie dat wij sterk de neiging hadden om te 
vertellen hoe een opleiding precies is opgebouwd. Terwijl 
studenten juist een bepaalde droom hebben bij een 
opleiding. En een tekst die daarop inhaakt, spreekt ze 
veel meer aan. In de uiteindelijke tekst spelen we dus in 
op de drijfveren van studenten om de studie te volgen in 
plaats van alleen op de opbouw van een studie.”
 

“De studenten gaven aan dat ze vereerd 
waren dat ze waren gevraagd. Ze hadden 
daardoor het gevoel dat hun mening ertoe 

deed. Dat ze echt mochten meedenken  
en meebepalen. En dat is ook precies hoe  

wij het willen.”

Wat vonden studenten ervan dat ze betrokken werden 
bij het schrijven van de merkverhalen? 
“De studenten gaven aan dat ze vereerd waren dat ze 
waren gevraagd. Ze hadden daardoor het gevoel dat hun 
mening ertoe deed. Dat ze echt mochten meedenken en 
meebepalen. En dat is ook precies hoe wij het willen.  
Zo’n merkverhaal moet niet een trucje zijn: een verhaal 
van onze communicatieafdeling. We zeggen dat we 
persoonlijk en dichtbij zijn, dus willen we dat in onze 
aanpak ook zijn! We maken het merkverhaal echt samen. 
De volgende studie, Mathematical Engineering, staat 
alweer op de planning en dan kiezen we weer voor  
deze aanpak.”

Waar of niet waar:  
hoe makkelijker klanten contact  
kunnen opnemen met een bedrijf  
hoe tevredener ze zijn.  

Waar! Dat blijkt uit onderzoek van eDigital Research. 
Daarom kiezen veel organisaties ervoor om de chat toe 
te voegen aan hun mix van communicatiemiddelen.  
Via de chat kunnen klanten namelijk op een snelle en 
laagdrempelige manier in contact komen met een 
organisatie. En dat blijkt te werken: de chat scoort  
het hoogst op klanttevredenheid van alle 
communicatiemiddelen.
 
Als organisaties het communicatiemiddel goed 
inzetten natuurlijk 
Want een klant die snel, helder en klantgericht geholpen 
wordt via de chat is misschien heel tevreden. Maar hoe 
zit dat met een klant die lang moet wachten tijdens het 
chatten? Die afstandelijk wordt aangesproken?  Die het 
gesprek niet goed snapt door al het jargon dat erin 
voorkomt? Zo’n klant is een stuk minder blij. Niet bepaald 
goed voor het imago van een organisatie … 

Wilt u ook zakelijk gaan chatten? 
Doe mee met onze training Chatten en whatsappen. In de 
training leert u wat de do’s en don’ts zijn in een chat- of 
whatsappgesprek. Hoe u een chat- of whatsappgesprek 
logisch en efficiënt opbouwt. En hoe u de regie pakt en 
houdt in een gesprek. Zodat u heldere en klantgerichte 
gesprekken kunt voeren met uw klanten. En zij nóg 
tevredener zijn over uw organisatie. 



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. 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. 
Schrijf u in en uw collega mag meedoen voor de helft van 
de prijs! Deze korting geldt niet voor last minutes of voor 
andere aanbiedingen. 

Een paar tips om dat te veranderen 

 
 

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

Meer weten over hoe u uw boodschap op een  
creatieve Manier kunt verpakken? 

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. Schrijf niet: 
‘Aanbieding zonneschermen’. Maar: ‘Een zonnebril van 3 
meter’ of: ‘Een product waar u de helft van het jaar niets 
aan heeft’. Natuurlijk moet u bij deze laatste zin wel 
aangeven dat het product tijdens de andere helft van 
het jaar onmisbaar 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. Zo kunnen de 
koppen van het vorige voorbeeld er bijvoorbeeld uitzien:  

Een product waar u de helft van het jaar niets aan heeft ...
<onderbouwing> 

... maar dat u in de andere 6 maanden niet kunt missen!
<onderbouwing>
 
Wees voorbereid op de zomer en krijg nu 20% korting
<onderbouwing>
 
Bestel voor 12 maart! 
<onderbouwing> 
 

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. Een paar tips om u te helpen! 

Loo van Eck
Pascalstraat 28, 6716 AZ Ede
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     Telefoon: (0318) 69 69 00
     E-mail: loo@lve.nl

Website: www.lve.nl
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Uw privacy hebben wij goed geregeld. Benieuwd naar onze nieuwe privacyregels?  Kijk op lve.nl/privacybeleid.html. Kijk dan bij Mailings & nieuwsbrieven.  
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een e-mail naar: loo@lve.nl. Of bel: (0318) 69 69 00. 




