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Terug naar de basis
“Onze stukken zijn vaak erg lang. En ze zitten vol 
ambtelijk taalgebruik. Eigenlijk maken we het onszelf 
onnodig ingewikkeld. We besloten daarom dat het tijd 
was om eens terug te gaan naar de basis: waar voldoet 
een goed advies aan? Naar welke informatie is de lezer 
op zoek in een goed advies op papier? LVE-trainer 
Maarten hielp ons hierbij. Samen met hem brachten we 
in kaart hoe we onze adviezen opstelden. En hoe we deze 
konden verbeteren. Zijn ervaring met bestuurlijke 
sensitiviteit binnen de overheid was erg prettig.” 

Topadvies voor de top
“Bestuurlijke sensitiviteit speelt een grote rol in onze 
adviezen. Wij hebben veel contact met de bestuurlijke en 
ambtelijke top van de organisatie. Wij moeten snappen 
wat er daar gebeurt. Inhoudelijk, maar ook rekening 
houdend met hoe de ontvanger het leest en wanneer het 
een politiek issue kan zijn. Op het moment van crisis, 
bijvoorbeeld bij een incident met veel slachtoffers, zijn 

wij de adviseurs op het gebied van crisisbeheersing. De 
burgemeester leidt dan een beleidsteam met politie, 
brandweer, et cetera. Wij schuiven dan ook aan, dus we 
moeten goed weten wat er speelt en hoe we het beste 
kunnen handelen. We adviseren dan bijvoorbeeld over 
het evacueren, opvangen en verzorgen van de 
getroffenen. En dat moeten we helder communiceren. 
Zodat er geen mis verstanden ontstaan tijdens zo’n 
belangrijke situatie.” 

Nieuw format
“We hadden al eerder een format gemaakt voor onze 
voorstellen en adviezen. Maar toch waren we geneigd om 
daar nog ontzettend veel informatie bij te plakken. 
Waardoor de structuur ver te zoeken was. Het hebben 
van een format is dus nog geen garantie voor goede 
voorstellen. Je moet wel weten hoe je het format 
gebruikt. We wilden daarom doelgerichter leren 
schrijven. De training van LVE zorgde echt voor 
eyeopeners. Want we waren gewend om op onze oude 
gewoonte terug te vallen: veel opschrijven, wat eigenlijk 
niet nodig was. We hebben ons format opnieuw tegen 
het licht gehouden en aangescherpt. Nu schrijven we 
volgens het zogenaamde 30-seconden format. Dankzij 
dit format ziet de lezer in 1 oogopslag de belangrijkste 
informatie. Het is even oefenen, maar als je het eenmaal 
in de vingers hebt, is het echt heel handig en 
overzichtelijk.” 

“De nieuwe voorstellen zijn een  
win-winsituatie voor de lezer en  

de ontvanger.” 

Lees verder op de volgende pagina.

“We gaan voor 
heldere 

voorstellen, 
zonder de 

bestuurlijke 
sensitiviteit te 

verliezen.”

atze schuiringa 

Crisis? Veiligheidsregio Groningen staat klaar 
met heldere adviezen!

Duidelijke taal is belangrijk. Dat weten we allemaal. Maar in een crisissituatie is  
het van essentieel belang dat alles klinkt als een klok. Heldere adviezen en 
overtuigende argumenten op een logische plek in een voorstel. “We bestrijden  
niet alleen rampen, maar ook wollig taalgebruik!” Atze Schuiringa is teamleider 
Gemeentelijke Kolom Groningen bij Veiligheidsregio Groningen. Hij vertelt ons  
over zijn weg naar helder en bestuurlijk sensitief schrijven.

ook heldere en bestuurlijk 
sensitieve adviezen schrijven? 

Onze trainers maken graag een training voor u 
op maat. Zodat ze rekening kunnen houden met 

de bestuurlijke sensitiviteit die binnen uw 
organisatie speelt. U gaat aan de slag met eigen 

stukken zodat de training naadloos aansluit op uw 
praktijksituatie. Uw adviezen zijn gestructureerd en helder. Dat is niet alleen fijn 
voor uzelf, maar ook voor de lezer. Een win-winsituatie dus!

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Onze adviseurs 
vertellen u graag meer. Neem contact op via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00.



Veel raads- en collegeleden hebben 
moeite met het ontcijferen van 
de beleidsstukken die zij lezen. 
Wat is volgens u de reden 
daarvoor?

Het juiste antwoord is: B 
Veel beleidsstukken zijn lastig om te lezen. 
Raads- en collegeleden zijn veel tijd kwijt aan 
het discussiëren over de vorm van een stuk 
voordat ze de inhoud in kunnen duiken. 
Doordat de stukken lang en ingewikkeld zijn 
geschreven. En doordat de antwoorden op de 
belangrijkste vragen vaak behoorlijk verstopt 
zitten: 
•   Wat adviseert de schrijver precies  

(de beslispunten)?
•   Waarom adviseert hij mij dat  

(de argumenten)?
•   Wat wordt daarmee bereikt (het beoogd 

effect)?
•   Wat zijn eventuele kanttekeningen?

Een beleidsstuk dat in 30 seconden te lezen is: 
het is mogelijk! 
Het lijkt misschien een ideaalbeeld. Maar 
beleidsschrijvers kunnen een voorstel zo 
schrijven dat het op hoofdlijnen in 30 
seconden te lezen is. Raads- en collegeleden 
lezen dan in een halve minuut de antwoorden 
op hun belangrijkste vragen. Met daaronder 
een heldere toelichting. Dat scheelt niet alleen 
tijd en frustratie voor de lezers, maar ook voor 

de schrijvers. Want zij weten precies waar ze 
welke informatie neer moeten zetten. 

Wij leren uw beleidsambtenaren graag dat soort 
stukken schrijven 
In onze training Raads- en collegevoorstellen 
leren beleidsambtenaren voorstellen te 
schrijven die: 
•   in 30 seconden op hoofdlijnen te lezen zijn; 
•   overtuigend zijn door een heldere 

argumentatie; 
•   door iedereen gemakkelijk te begrijpen zijn.  

Uw praktijk staat centraal 
Wij maken gebruik van de raads- en 
collegevoorstellen van uw gemeente 
(uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze 
teksten om). Daar leren uw 
beleidsambtenaren immers het meeste van. 
Ze ondervinden aan den lijve hoe raads- en 
collegeleden soms de weg kwijtraken tijdens 
het lezen. De perfecte manier om snel te leren. 
Tijdens de training oefenen de schrijvers veel. 
Met formuleringen, argumentatielijnen en 
leeslagen. De 30-secondenlijn is de grootste 
eyeopener: een raads- of collegelid leest hun 
voorstel op hoofdlijnen in 30 seconden!

wilt u meer 
informatie? 

neem een kijkje op 
lve.nl. of neem contact 

met ons op via 
loo@lve.nl of 

(0318) 69 69 00.

Win-winsituatie 
“Nu kijken we nog regelmatig kritisch met elkaar 

mee als we een voorstel schrijven. Is het 
volgens de richtlijnen van het nieuwe 
format? Is het helder en staat er geen 

overbodige informatie in? Voor 
de ontvangers is het 

soms wel even 
wennen. Zij zijn 
gewend om flinke, 

wollige stukken te 

krijgen. Soms zijn ze bang dat we dingen over het hoofd 
zien omdat het stuk zo compact is. Maar, als ze eenmaal 
beginnen met lezen, zijn ze al snel overtuigd. Alles wat er 
in moet staan, staat erin. In duidelijke taal en in een 
overzichtelijke structuur. Standpunten bij elkaar. 
Argumenten en kanttekeningen helder. Dus een win-
winsituatie voor lezer en ontvanger.”

“Ik kijk regelmatig naar de tips in 
jullie app. Hartstikke handig!”  

a: er mankeert iets aan de kennis en kunde van de raads- en collegeleden.
b: er mankeert iets aan de beleidsstukken die zij lezen.



Maar ... wij zitten niet stil. Goede 
voorstellen kunnen altijd beter! 

Martijn, wat houdt de aanscherping van de  
visie in?
“Ik ben de laatste 2 jaren veel bezig geweest met 
visuele communicatie. Dat heeft geresulteerd in 
verschillende trainingen Visueel communiceren. 
En sinds enige tijd merk ik dat de inzichten van 
visuele communicatie ook sterk kunnen 
bijdragen aan het verder verbeteren van de 
raads- en collegevoorstellen.”

Dat is mij te abstract. Kun je een voorbeeld geven?
“Zeker. Een raads- of collegevoorstel bestaat 
over het algemeen voor 100% uit tekst. Ook 
volgens onze aanpak: de 30-secondenlijn. Al is 
een voorstel dan ijzersterk én razendsnel te 
lezen … Het blijft leeswerk. Het idee dat we nu 
hebben uitgewerkt, is even eenvoudig als 
effectief: we verkorten de leestijd door beelden 
te gebruiken.”

Hoe werkt dat? 
“We gebruiken iconen in de voorstellen. Deze 
iconen zetten we in de kantlijn van een voorstel. 
Door de iconen krijgt de lezer extra informatie. 
Zo ziet hij bijvoorbeeld in 1 oogopslag wat voor 

soort argumenten de schrijver in het voorstel 
geeft. Of op welke punten het voorstel aansluit 
bij het coalitieprogramma. Ook ziet de lezer 
snel of de ambtenaar integraal adviseert of 
juist erg eenzijdig. Of dat hij wel of niet 
omgevings bewust is. Dat soort informatie hoeft 
de schrijver dan niet meer op te schrijven.”

Iconen die de lezers helpen dus. Kunnen 
gemeenten dat direct invoeren?
“Op zich wel. Alleen is het wel lastiger dan het 
zo op het eerste gezicht lijkt. Het werkt 
namelijk alleen als je gebruikmaakt van iconen 
die alle lezers snappen. En die niet multi-
interpretabel zijn. En dat vergt wel wat 
voorbereiding, maar het kan zeker!”

Hoe helpt Loo van Eck gemeenten hierbij?
“In de eerste plaats door samen met een 
gemeente na te denken over welke ‘beeldtaal’ 
de gemeente wil gebruiken. Daarna 
ontwikkelen we een visueel alfabet voor de 
gemeente. En tot slot leren we de ambtenaren 
om dit alfabet ook op de juiste manier in te 
zetten.” 

wilt u meer weten 
over visuele 

communicatie 
in raads- en 

collegevoorstellen?  
bel met 

martijn jacobs  
via (0318) 69 69 00.  
hij vertelt u er graag  

meer over. 

Daarom hebben we onze visie op een overtuigend, helder en snel te lezen voorstel verder aangescherpt. 
een interview met directeur martijn jacobs. 

vlak na de oprichting van lve, 35 jaar geleden, ontstond onze 30-secondenlijn (zonder visuals). Inmiddels 
hebben we al duizenden ambtenaren van ruim 200 gemeenten hierin opgeleid. een paar blije reacties: 

“Deze training leert je niet alleen om vanuit de ontvanger te schrijven, het helpt schrijvers ook om echt goed na te denken 
over ‘wat wordt er van mij verwacht?’. Daardoor is het meer dan een schrijftraining, het zorgt ook voor effectiviteit en een 
goede focus.” 
Martien Born, gemeentesecretaris bij gemeente Midden-Delfland

“De training is niet alleen heel nuttig, maar is ook superleuk om te volgen. Je leert hoe je een voorstel maakt waarbij de 
kans op een positief besluit groot is. Door het spelen van de game ‘De Dilemma’s van Diepenburg’ leer je op een leuke 
manier hoe je omgaat met de verschillende belangen wanneer je een voorstel schrijft.” 
Sandra Bos, afdelingshoofd Interne Dienstverlening bij gemeente Oldebroek 

“Een korte en effectieve schrijftraining waar ik echt veel profijt van heb gehad. Een helpend format en tools om  
te checken of je goed bezig bent. Hiermee word je geholpen om je verhaal krachtig en overzichtelijk neer te zetten.  
Ik vind de trainers erg prettig.” 
Christel Bosma, beleidsadviseur bij gemeente Heerhugowaard  



De lokale verkiezingen zijn alweer even achter de rug.   
Is de nieuwe raad inmiddels gesetteld? 

zijn de eerste vergaderingen 
geweest? hebben de 
raadsleden hun eerste 
debatten gevoerd?  
hebben ze hun eerste 
beleidsstukken door-
geworsteld? hebben ze hun 
eerste interactie als 
raadslid op social media 
gehad? hebben ze hun 
eerste gesprekken met 
inwoners gevoerd? 

Ging dat de raadsleden goed af?
Hebben ze genoeg vaardigheden in huis om hun 
taken goed uit te kunnen voeren? Zodat ze het 
vertrouwen en respect van inwoners winnen met hun 
professionele optreden. Of kunnen ze wel wat hulp 
gebruiken? Wij helpen graag met een paar tips. 

Een tip om krachtig te debatteren: richt u niet alleen op 
uw politieke opponenten 
Vaak willen raadsleden elkaar overtuigen door hun 
eigen standpunten harder te herhalen. Maar hoe 
effectief is het om iemand die al een duidelijk 
standpunt heeft ervan te overtuigen dat het anders 
moet? Richt het debat daarom niet alleen op de 
politieke opponenten, maar juist op de rest: de pers, 
mensen op de publieke tribune en raadsleden die 
nog geen duidelijk omlijnd standpunt hebben. Vertel 
daarbij niet alleen wat u zelf wilt vertellen, maar 
speel in op datgene wat het publiek raakt.
 
Een tip om effectieve gesprekken te voeren: geef 
voorrang aan emoties 
In gesprek met een emotionele inwoner? Begin niet 
gelijk een inhoudelijk gesprek, maar benoem eerst 
welke emoties u hoort of ziet. ‘U begint steeds 
zachter te praten. Ik kan me voorstellen dat dit u 
raakt.’ Door emoties voorrang te geven, voorkomt u 
dat ze een enorme druk op het gesprek leggen. Hoe 
emotioneler de inwoner? Hoe minder hij openstaat 
voor een inhoudelijk gesprek.

Een tip om doortastend voor te zitten: vat samen 
Het geeft verheldering voor iedereen als u samenvat 
wat een spreker heeft gezegd. Daarnaast geeft het de 
spreker ook erkenning. Beide factoren zijn belangrijk 
in een vergadering. Parafraseer of vat samen in eigen 
woorden. Check bij de spreker of het klopt wat u zegt.  
Pak daarna door op de regie: ga door naar de 
volgende spreker of afspraak. Extra tip: check  
per agendapunt bij de notulist of de afspraken  

of toezeggingen helder zijn. Vaak is oogcontact 
hiervoor voldoende. 

Willen de raadsleden hun vaardigheden verder 
ontwikkelen?
Speciaal voor raadsleden hebben wij een training 
ontwikkeld: Communicatietraining voor nieuwe 
raadsleden. In die training leren ze in 2 dagen 
allerlei communicatievaardigheden die ze in hun 
werk als raadslid kunnen gebruiken. Zodat het werk 
ze een stuk gemakkelijker af gaat. Ze leren 
bijvoorbeeld: debatteren, vergaderen, presenteren, 
snellezen, schrijven voor social media, brieven en 
e-mails schrijven en gesprekken voeren. 

Wij organiseren de 2-daagse 
communicatietraining voor nieuwe raadsleden 
op ons kantoor in Ede voor € 695,-

Dag 1:   woensdag 19 september  
09.30 uur tot 16.30 uur

Dag 2:   donderdag 4 oktober  
09.30 uur tot 16.30 uur

Wilt u deze training voor meerdere raadsleden 
organiseren? 
Dat kan! Wij maken graag een training op maat. 
Natuurlijk kunnen de raadsleden ook losse 
trainingen op verschillende  gebieden volgen. 
Bijvoorbeeld deze trainingen: 
• Snellezen 
• Voorzitten voor raadsleden 
• Debatteren voor raadsleden 
• Schrijven voor social media 
• Omgaan met de media voor raadsleden 

U vindt meer informatie op 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?  

sven lindeboom



De tweede kamer heeft net weer een hele rij gemeentefusies goedgekeurd. Daardoor 
heeft nederland volgend jaar maar liefst 26 gemeenten minder. waar we een eeuw geleden nog  
meer dan 1100 gemeenten hadden, hebben we er in januari 2019 nog maar 354. 

een fusie is een ingrijpende verandering voor medewerkers. zij werken opeens in een veel grotere 
gemeente én hebben te maken met verschillende organisatieculturen die samengevoegd worden. 
goede communicatie is tijdens zo’n grote verandering dan ook onmisbaar ... 

… anders kan de verandering weleens faliekant 
mislukken
Uit onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 70% van 
de veranderinitiatieven van organisaties mislukt 
doordat medewerkers er niet voor openstaan. Bij een 
grote organisatieverandering, zoals een fusie, is het 
dus heel belangrijk om draagvlak bij medewerkers te 
creëren door goed te communiceren. Maar hoe doe je 
dat? 3 tips om draagvlak te creëren tijdens een grote 

organisatieverandering!  

Tip 1. Communiceer het doel van de 
verandering 
Misschien weet een bestuurder wel wat 

de voordelen zijn van de verandering. 
Maar weten de medewerkers dat ook? 

Waarom zouden zij mee willen veranderen? Maak 
concreet wat het verandermotief is (bij een fusie 
bijvoorbeeld dat grotere gemeenten betere zorg 
kunnen verlenen aan inwoners). Oftewel: motiveer 
medewerkers met een dieperliggend, betekenisvol 
doel. Een doel waar ze bij willen horen, onderdeel van 
uit willen maken, zich in kunnen inleven. Dan groeit de 

bereidheid om te veranderen. 

Tip 2. Neem onzekerheid weg met de  
juiste informatie 
Als medewerkers onzeker zijn, gaan ze op 

zoek naar informatie om die onzekerheid 
weg te nemen. Voor een begeleider in het 

proces van een verandering liggen er dus 2 belangrijke 
taken: analyseer of er onzekerheid is en bied bruikbare 
informatie over de verandering om onzekerheid weg te 
nemen. Gaat het om individuele onzekerheden? 
Bespreek deze dan in een individueel gesprek. Is er een 
algemeen gevoel van onzekerheid? 

Dan kan een bijeenkomst bijvoorbeeld uitkomst 
bieden. 

Tip 3. Laat medewerkers meedenken over 
de verandering 
Wie hebben er dagelijks contact met 
inwoners? De medewerkers! En laten dat 

nou net degenen zijn die straks moeten 
veranderen van werkzaamheden (of nieuwe 

kernwaarden van de samengevoegde gemeenten 
moeten uitdragen). Misschien hebben zij daar wel hele 
goede ideeën over. Zonde om daar niet op in te spelen, 
toch? Vraag hoe zij de verandering voor zich zien. Wat 
zijn hun ideeën, meningen en adviezen? Niet alleen 
levert dit slimme ideeën op, ook de bereidheid om te 
veranderen groeit. De reden: de medewerkers voelen 
dat ze belangrijk zijn voor het slagen van de 
verandering.  
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wilt u meer weten over hoe u communiceert 
tijDens een veranDering? 

neem gerust contact met ons op via (0318) 69 69 00 
of loo@lve.nl. wij maken graag een passend advies voor u. 

Hoe creëerT U draagvlak 
  tijdens een organisatie-
verandering? 
3 tips! 

De lokale verkiezingen zijn alweer even achter de rug.   
Is de nieuwe raad inmiddels gesetteld? 

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



‘Ja, maar dít snappen inwoners 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. 

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: 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. 

 “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

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

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

“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



Raadsleden besparen tijd door sneller 
te lezen!   zodat ze eindelijk weer eens kunnen  

  ontspannen in het weekend

mark roodbol 

paar minuten was ik al om! Dit werkt echt! De trainer 
legde steeds een techniek uit en daarna gingen we 
lezen. Je merkte meteen vooruitgang in het lezen. 
Vervolgens legde de trainer een andere techniek uit en 
gingen we weer aan de slag. De training had een goede 
afwisseling tussen theorie en praktijk. Daardoor kon je 
het geleerde meteen toepassen bij het lezen. Heel 
effectief!” 

Muisstil of een muziekje
“Nu scan ik eerst een tekst voordat ik ga lezen. Ik let 
bijvoorbeeld meer op de opbouw van de tekst met titels 
en tussenkopjes. Zodat ik voorbereid ga lezen. Ook heb 
ik gemerkt dat een stille omgeving echt van belang is. 
Zo kan ik me beter concentreren. Maar soms zet ik 
rustige pianomuziek aan op de achtergrond. Dat helpt 
me om ontspannen te lezen. Ik heb geleerd om niet te 
veel terug te lezen in een tekst of lang te blijven hangen 
bij een stuk. Maar om te focussen op het grotere geheel 
van de tekst en vlot door te blijven lezen.” 

Interesse in de training Snellezen? 
Neem een kijkje op onze website lve.nl.

Van 300 pagina’s doorakkeren op de zondagmiddag … 
“Elke dag zat mijn mailbox weer vol met nieuwe stukken. 
Het raadswerk nam zo’n 15 uur per week in beslag naast 
mijn baan als IT-consultant. Waarvan de meeste uren 
naar het lezen gingen. Soms was ik de hele zondag 
alleen maar aan het lezen. Ik las bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven, raadsvoorstellen, begrotingen en 
kadernota’s. Dat waren aardig grote stukken tekst. De 
begroting was een paar jaar geleden zelfs 300 pagina’s. 
Dat las je niet even tussendoor. Het waren moeilijke 
teksten. En je moest echt begrijpen wat je las, want je 
moest er een oordeel over geven. Sommige stukken 
waren haast niet door te komen. Weinig tussenkopjes, 
ingewikkelde termen en een onduidelijke structuur.  
Je goed concentreren was echt belangrijk.”

… naar wandelen of borrelen met vrienden
“Ik kon geen stukken overslaan. Want ik moest op de 
hoogte blijven van alles wat er speelde. Ik bepaalde het 
standpunt van onze partij en droeg dit uit tijdens 
vergaderingen. Eigenlijk was ik eerst wat sceptisch over 
de training. Snellezen is natuurlijk een hippe term. Ik 
ging erheen met de gedachte: ik zie het wel. Maar na een 

“Mijn leestempo ligt nu 
veel hoger. Daar heb ik nog elke 

dag profijt van!” 

“Ik heb weer vrije 
tijd over in het 

weekend!” 

“Ik had niet 
verwacht dat ik 
zo veel aan deze 

training zou 
hebben.”

lezen, lezen en nog eens lezen. raadsleden werken elke week flinke stapels documenten 
door. naast hun gewone baan. het gevolg: ze zijn in de avonden en weekenden razend druk. 
houden weinig vrije tijd over. kan dat lezen niet effectiever? mark roodbol schreef zich in 
voor onze training snellezen. hij was de afgelopen 4 jaar fractievoorzitter van de vvD en 
raadslid bij de gemeente zwijndrecht. “ik lees nu zeker 2 keer zo snel als voor de training.  
ik houd zelfs tijd over in het weekend!” wij vroegen hem naar het succes van deze training.

Gewoon even een belletje doen
De telefoon opnemen. een koud 
kunstje. toch? totdat u merkt 
dat de inwoner aan de andere 
kant van de lijn niet zit te 
wachten op een gezellig gesprek. 
sterker nog, hij heeft zojuist 
gehoord dat hij de vergunning 
die hij had aangevraagd niet 
krijgt. en daar baalt hij 
ontzettend van. De emoties 
lopen hoog op ...

Keep calm and just listen
Ja, maar … denkt u. U gaat het liefst even flink tegen de 
inwoner in. U kunt er ook niks aan doen dat hij de 
vergunning niet krijgt. De aanvraag past nou eenmaal 
niet binnen het bestemmingsplan. Punt uit. Maar zo’n 
houding gaat u niet helpen. De inwoner wil vooral eerst 
even gehoord worden. Begrip krijgen voor zijn gevoel. En 
uiteindelijk een passende oplossing krijgen.

Hoe voert u een goed telefoongesprek?  
Dat leest u in ons whitepaper ‘Vlot en vriendelijk 
telefoneren’. U leest:  
•  hoe u een slecht-nieuwsgesprek voert;
•  welke rol u kunt aannemen in een telefoongesprek;
•  hoe u de juiste vragen stelt;
•  hoe u actief luistert; 

•  welke spreekstijlen u kunt inzetten;
•  hoe u klachten behandelt;
•  wat telefoonetiquette is.

Meer weten over effectief telefoneren? Neem een kijkje bij 
de training Telefoneren op onze website. In die training 
leert u hoe omgaat met bellers met emotie of weerstand. 
Hoe u ieder telefoongesprek helder en efficiënt opbouwt. 
En hoe u klant- en servicegericht belt.  

wilt u het gratis whitepaper over 
telefoneren ontvangen?

stuur een e-mail naar loo@lve.nl. zet in de 
onderwerpregel: whitepaper telefoneren. 
Dan sturen wij u het whitepaper per mail.  



!

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.

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. 

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

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. 

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. 




