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‘Ja, maar dít snappen huurders 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?
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Het grootste deel
van de bevolking
Wist je dat de meeste mensen taalniveau B1 of lager hebben?

linguïstisch

op mijn terrein.

Meeste teksten van de overheid
en het bedrijfsleven

schrijf heldere teksten

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
snel 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 ver
duidelijken. 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 Zutphen,
gemeente Haarlemmermeer, GGD Gelderland, GGD Twente,
Waterweg Wonen, Accolade, Maaskant Wonen, Van Dijk
Educatie, ISD BOL.
Meer weten over Klinkende Taal of het programma
gratis uitproberen?
Kijk op klinkendetaal.nl. Of mail/bel ons voor meer
informatie via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00.

“Klinkende Taal is inmiddels als de automatische spellingscontrole: het zorgt ervoor
dat je niets over het hoofd ziet. Toen we het programma nog maar net gebruikten,
waren veel teksten op taalniveau C1. Veel te moeilijk dus voor onze lezers. Nu
hoor ik van collega’s dat ze al veel sneller op taalniveau B1 komen. We zijn
sneller geworden met schrijven én onze brieven zijn veel beter geworden!”
Ellen Dikland, medewerker Communicatie en Marketing bij woningcorporatie Accolade

“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!”
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 …

Lotte Franken

“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
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!”

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’.

Graeptaipser
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Gewoon even een
belletje doen

De telefoon opnemen. Een
koud kunstje. Toch? Totdat
u merkt dat de huurder aan
de andere kant van de lijn
niet zit te wachten op een
gezellig gesprek. Sterker
nog, hij heeft zojuist
huurverhoging gekregen.
En daar zat hij helemaal
niet op te wachten. De
emoties lopen hoog op ...

Keep calm and just listen
Ja, maar … denkt u. U gaat het liefst even flink
tegen de huurder in. Zo’n huurverhoging is
immers volgens de wet geregeld. Punt uit.
Maar zo’n houding gaat u niet helpen. De
huurder 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.

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.
Meer weten over effectief en klantgericht 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 service
gericht belt.

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 weer gauw kunt
bezighouden met andere nuttige en leuke
dingen.

U heeft toch geen tijd voor
slechte communicatie?
Maar schrijft u namens uw woning
corporatie 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 huurders, 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 huurders 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.

Waar besteden we wekelijks
behoorlijk wat uren aan?
Eten. Drinken. Koken. Slapen. Praten. Lachen. Werken. Maar ook: video’s bekijken!
YouTube is razend populair. Iedere dag kijken gebruikers voor een miljard uur aan
video’s. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015. Verrassend? Nee, want veel
mensen kijken liever naar iets dan dat ze iets lezen.

Voorbeelden van
vloggers met een
enthousiast
publiek:
Politievlogger Jan-Willem
vlogt over het politievak.
Psycholoog Najla vlogt
over herkenbare
psychologische problemen.
Cipiers geven voor het
Ministerie van Veiligheid
een kijkje in het
gevangenisleven.

Als mensen graag video’s kijken dan gaan organisaties
meer video’s maken …
Veel organisaties kiezen hierbij voor vlogs. Die kunnen
ze namelijk snel en goedkoop maken. Gewoon met een
smartphone. Het hoeft helemaal niet perfect, maar het
moet vooral écht zijn. Zodat kijkers een kijkje achter de
schermen van hun organisatie krijgen. In een tijd waarin
mensen steeds meer online en op afstand regelen, zijn
organisaties zo toch nog dicht bij hun doelgroep.
Heeft uw woningcorporatie al vlogs online staan?
Bijvoorbeeld van een huismeester die bewoners mee
laat kijken met situaties die hij zo nu en dan aantreft in
zijn huurcomplex. Of van het hoofd van de afdeling
Verhuur die informeert over de plannen van een nieuw
te bouwen woningcomplex terwijl zij de maquette
bestudeert. Of van de medewerker aan de balie die een
kijkje in haar werkdag geeft. Of van de klusjesman die
vlogt tijdens het repareren van een lekkende kraan bij
een bewoner …
Doe mee met de training Vloggen op 13 september
of 9 november
Want ook al kunt u gemakkelijk, snel en goedkoop een
vlog maken met uw eigen smartphone … vloggen is wel
een vak! U bent scriptschrijver, acteur en regisseur
tegelijkertijd én u monteert ook zelf de beelden
achteraf. Wij leren u in 1 dag hoe u zich die vaardig
heden eigen maakt. Aan het einde van de dag gaat u
naar huis met uw eigen gemaakte en bewerkte beelden.

Alvast een paar tips:
Een tip voor het opnemen
van uw video
Omdat we onze telefoon vaak
verticaal in onze hand hebben, zijn
veel mensen geneigd om ook op die
manier te filmen. Zonde! Want veel
monteerprogramma’s verwerken dat soort
verticale beelden niet goed. U krijgt 2
zwarte balken aan de zijkant van het beeld
en kijkers missen beeldinformatie. Niet
professioneel. Houd uw telefoon tijdens het
filmen dus altijd horizontaal. Doe dit
consequent. En let erop dat u niet per
ongeluk de microfoon afdekt met uw
vingers.
Een tip voor het monteren van uw beelden
Het kan snel saai worden om lange tijd
naar eenzelfde soort beeld te kijken. Zorg
er dus voor dat u beelden opneemt met
verschillende achtergronden. En knip en
plak die op een vlotte manier achter elkaar.
Zodat u uw kijker blijft boeien met
afwisselende beelden.

“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

Wilt u deze training voor meerdere collega’s
organiseren? Wij maken graag een training op maat
voor uw woningcorporatie. U vindt meer informatie
op onze website: lve.nl bij de training Vloggen.

In ontwikkeling blijven? Beter worden in uw werk? Bijblijven?
Doe mee met onze open trainingen of volg een e-learningmodule
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.

Deze open trainingen geven wij van juli t/m september
Training
Adviesgesprekken

06-09-2018

Artikelen schrijven

14-09-2018

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.

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

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.

Feedback geven en ontvangen

24-09-2018

Goede gesprekken voeren

05-09-2018

Instructies en handleidingen schrijven

19-07-2018

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

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

Webcare

03-07-2018

Webteksten

02-07-2018

!

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.
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25-09-2018

04-09-2018

13-09-2018

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

Sven Lindeboom

Vervang een complexe tekst eens
door een eenvoudige animatie
Zo verraste woningcorporatie Oosterpoort haar huurders
De telefoon staat roodgloeiend. En de mailtjes stromen binnen. ‘Waarom krijg ik nu weer
huurverhoging? Ik betaal toch al genoeg huur?’ De jaarlijkse huurverhoging zorgt voor veel verontwaardigde
reacties van huurders. Terwijl u er toch echt een duidelijke brief over heeft geschreven.
En alle toelichting is ook op de website te vinden. “Huurders moeten al zoveel lezen. Als het dan ook nog
over een complex onderwerp gaat, haken ze af”, legt Famke Mulder-Zandstra uit. Zij werkt als
communicatieadviseur bij woningcorporatie Oosterpoort en wilde huurders op een andere manier
benaderen: met een animatie!

Famke Mulder-Zandstra

Een keer wat anders
“Ieder jaar sturen we onze huurders een brief over de
huurverhoging. Voor veel huurders is dat geen positieve
boodschap. Ze vinden het lastig om te begrijpen
waarom ze huurverhoging krijgen. Daarom vonden we
dat we het dit jaar anders moesten doen. Ik denk dat je
een boodschap als deze beter over kunt brengen via
een filmpje. Zeker als je bedenkt dat tegenwoordig
YouTube razend populair is. De combinatie van
gesproken tekst en ondersteunende beelden blijft
volgens mij veel beter hangen dan alleen tekst.”

“We hadden een strakke planning. Maar door
goede samenwerking verliep dat heel soepel!”
Race tegen de klok
“De tijd begon inmiddels te dringen. We zaten aan een
strakke deadline vast omdat de huurverhoging op 1 juli
ingaat. Uiteindelijk hakten we de knoop door. Met
LVE-adviseur Nikkie spraken we over de mogelijkheden
voor een animatie. Zij liet ons een handige menukaart
zien waarop alle animatiesoorten van LVE stonden.
Zoals een whiteboardanimatie, 2d- of 3d-animatie en
infographics. Met voorbeelden erbij. Zo kregen we een
goed beeld van wat er mogelijk was. En wat bij ons
paste. We wilden in ieder geval dat het filmpje zou
uitstralen waar wij voor staan: duidelijkheid en de klant
centraal. Samen met Nikkie maakten we een strakke
planning. Zodat het filmpje helemaal klaar was als
onze brief naar de huurders de deur uitging.”

duidelijk is waarom hij een huurverhoging krijgt en wat dit
precies betekent. Het storyboard gaf ons een goed beeld
van de verhaallijn en de stijl. De stijl sprak ons meteen
aan: rustig, eenvoudig en kleurrijk. We waren positief
verrast! Vervolgens ging animator Mirjam van LVE aan de
slag om de animatie helemaal af te maken.”

“We waren positief verrast door het resultaat!”
Een brief én een animatie
“De brieven liggen inmiddels al een tijdje op de deurmat
van onze huurders. In de brief verwijzen we naar het
filmpje. Ook in onze nieuwsbrief besteden we er aandacht
aan. Huurders kunnen het filmpje bekijken op onze
website en op YouTube. Ik ben echt blij met het resultaat.
Huurders kunnen de animatie bekijken wanneer ze zelf
willen. De beelden en het verhaal zijn heel duidelijk. Zo
hoeven ze niet steeds meer te bellen of mailen voor uitleg.
Dat scheelt ons ook weer tijd. Tijd die we misschien gaan
investeren in een volgende animatie over een ander
onderwerp.”

Wilt u ook eens wat anders?
Vraag ons gerust naar de animatiemenukaart.
Mail naar loo@lve.nl of bel (0318) 69 69 00. Kijk
ook eens op onze website voor meer informatie
over onze studio.

“We waren erg gecharmeerd van de animatiemenukaart. Wat een keuzes:
whiteboardanimatie, 2d- of 3d-animatie óf een infographic.”
Een vlot projectteam
“De studio van LVE maakte voor ons een script en
storyboard. Wij kozen een stem voor de voice-over uit
hun stemmenbank. We wilden een vriendelijke stem en
een helder verhaal. Zodat het voor de huurder echt
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