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Interessante inhoud is zóveel meer waard ...
... als u die inhoud ook helder en overtuigend communiceert!
Wat is een gedegen CDD-onderzoek waard als de bevindingen daaruit niet duidelijk in een CDD-rapport staan?
Wat is de ambitie om ‘dicht bij de klant te staan’ waard als klanten daar weinig van merken wanneer Rabobankmedewerkers met hen communiceren?
Wat is een advies waard als beslissers niet akkoord gaan doordat controllers en analisten hun bevindingen niet overtuigend presenteren?
Loo van Eck helpt Rabobanken al meer dan 20 jaar
bij het verbeteren van hun interne en externe
communicatie
Dat doen we door Rabobankmedewerkers op te leiden
en adviezen te geven. En door teksten te (her)schrijven
en video’s te maken. Wij zijn zelfs preferred supplier
van de Rabobank op het gebied van communicatie.
We kennen uw business en klanten dus door en door.

Laat u inspireren
We hebben al veel communicatieprojecten samen
opgepakt. Met lokale Rabobanken, maar ook met
Rabobank Nederland. Waarschijnlijk ook met de
Rabobank waar u werkt. In deze nieuwsbrief leest u
over een aantal inspirerende samenwerkingen.
En krijgt u concrete communicatietips en –adviezen.

Wist u dat Rabobankmedewerkers hun persoonlijk ontwikkelbudget kunnen
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besteden aan onze open trainingen in Ede? U kunt zich daarvoor gemakkelijk inschrijven
via het leerportaal Time2Grow. En krijgt zelfs 20% korting. Voor een 1-daagse training
betaalt u dan geen € 495,- maar € 396,-.

Loo van Eck: uw preferred supplier op het gebied van communicatie

INTERVIEW MET BART VAN DE VRIE, GROUP BUSINESS CONTROLLER BIJ RABOBANK NEDERLAND

“WE HEBBEN HET ADVIES BESPROKEN.
MAAR … WE GAAN ER NIKS MEE DOEN.”
Dat kregen de business controllers en analisten van Rabobank
Nederland regelmatig te horen van beslissers. Ontzettend zonde
van alle energie die ze in de adviezen hadden gestoken. Tijd om
de adviezen overtuigender te presenteren! Door aan de slag te
gaan met hun presentatietechnieken, de structuur van hun
presentaties én door droge feiten en cijfers te verpakken in
aansprekende verhalen.

Bart van de Vrie
Group Business Controller

Bart van de Vrie organiseerde de Engelstalige training A narrative
approach to advising met Loo van Eck waarin al die onderdelen aan
bod kwamen. Hij vertelt erover ...
Met inhoudelijke kennis alleen kom je er niet
“Wij waren gewend om diep op de inhoud in te gaan wanneer wij onze
adviezen presenteerden. We verloren onszelf in feiten, cijfers en
ontwikkelingen. Omdat die voor ons gesneden koek zijn. Maar voor
beslissers is dat natuurlijk niet het geval, waardoor onze boodschap

VERVOLG INTERVIEW MET BART VAN DE VRIE, GROUP BUSINESS CONTROLLER BIJ RABOBANK NEDERLAND
niet altijd helder en overtuigend overkwam. Dat resulteerde erin
dat beslissers onze adviezen wel bespraken, maar er niks mee
deden. Zonde! Want we stellen die adviezen op om ze over de
bühne te krijgen natuurlijk.”

“Luisteraars kunnen zich
gemakkelijker identificeren met
verhalen dan met getallen.”
Je moet die kennis ook overtuigend presenteren
“Toen ik bij Loo van Eck op kantoor meedeed met de open training
Storytelling kwam ik op het idee om storytelling ook te gebruiken
in de manier waarop we onze adviezen presenteren. Omdat je
abstracte feiten en cijfers tastbaar kunt maken met een concreet
verhaal. Luisteraars kunnen zich er gemakkelijker mee
identificeren dan met getallen, waardoor je dichter bij hun
belevingswereld komt. En je boodschap beter binnenkomt.”
Dus werd de 2-daagse training A narrative approach to
advising geboren
“Ik ging met LVE-adviseur Jacques Thoman om de tafel en samen
kwamen we op het idee voor een training waarin we leerden om
onze adviezen op een verhalende manier te presenteren. We
zetten de training eerst op in pilotvorm bij 4 groepen. In het
Engels. Omdat de medewerkers werken op afdelingen die zich
richten op het internationale domein.”
Dag 1 stond in het teken van het structureren van presentaties
“Op de 1e dag gingen we aan de slag met vragen als: wat voor
boodschap wil je overbrengen? Hoe sluit je aan op het motief van

3 tips voor analisten en
controllers om een steengoed
verhaal te vertellen
Tip 1.
Vertel over mensen
Goede verhalen gaan niet over producten, cijfers en planningen.
Ze gaan over mensen en menselijke emoties, want daar kunnen
luisteraars zich mee identificeren. Vertel uw verhaal dus vanuit
een sterk personage. Dan grijpt u geheid de aandacht van uw
publiek.

Tip 2.
Vul uw verhaal met woorden die u in een kruiwagen kunt zetten
Oftewel: vul uw verhaal met concrete woorden. Woorden die u
kunt zien, vastpakken, horen, ruiken … want dat zijn dingen waar
mensen zich een beeld bij kunnen vormen. Zodat ze uw verhaal
echt voor zich zien.

Tip 3.
Sluit aan bij het luistermotief van uw doelgroep
Wat leeft er bij uw luisteraars? Wat zijn hun overtuigingen,
wensen, angsten? Sluit daar met uw verhaal op aan. Doet u dat
niet? Dan doet uw verhaal niks en blijft het niet hangen.

je doelgroep om jouw boodschap te
accepteren? Hoe zorg je er in de opening
van je presentatie voor dat je direct de
aandacht hebt van je luisteraars? Hoe
houd je hun aandacht vervolgens vast?
En hoe sluit je je presentatie op een
krachtige manier af? Die theorie konden
we vervolgens direct toepassen in de
praktijk in de periode tussen de 1e en de
2e bijeenkomst.”
Op dag 2 kwamen er boeiende verhalen boven tafel
“Op de 2e dag van de training lag de focus op
presentatietechnieken. En had iedereen een presentatie mét
verhalende elementen voorbereid. Erg leuk om te zien dat
iedereen daar een eigen draai aan had gegeven. Zo had de één
een vrij zakelijk verhaal paraat, terwijl de ander zijn verhaal juist
heel persoonlijk had gemaakt. Het was een mooie balans tussen
verschillende aanpakken. Erg leerzaam omdat niet alleen
LVE-trainer Lieke Palies ons waardevolle feedback gaf, maar we
elkaar ook feedback konden geven. Iets wat je normaal
gesproken niet zo snel zo uitgebreid doet.”

“Wij waren gewend om
onze adviezen zelfstandig leesbaar
te maken, maar niet om ze ook
geschikt te maken voor een presentatie.
En daar zit wel degelijk een
verschil tussen!”
Dat zorgde voor eyeopeners
“Wij waren gewend om onze adviezen zelfstandig leesbaar te
maken, maar niet om ze ook geschikt te maken voor een
presentatie. En daar zit wel degelijk een verschil tussen. Onze
leesbare adviezen waren namelijk te lang en te gedetailleerd om
te presenteren. Niet boeiend om naar te luisteren! Dus maken we
nu niet meer 1 versie om te lezen én te presenteren. Maar
investeren we in 2 aparte versies. En dat is echt de moeite
waard! Sinds de training heb ik alweer een paar keer een
presentatie gegeven. En ik merk dat ik mijn publiek beter bij de
les kan houden. Alhoewel het natuurlijk oefenen blijft, want ik
heb soms toch nog de neiging om te veel te vertellen.”
En er komt een vervolg …
“Collega’s waren heel enthousiast over hoe Lieke de trainingen
heeft gegeven. Ze heeft ons 2 dagen lang geboeid gehouden met
de theorie, haar humor en de manier waarop ze de training gaf.
We zijn inmiddels dan ook al bezig met een follow-up van de
pilot. Want ook andere afdelingen zijn enthousiast!”

HEEFT U OOK INTERESSE IN DEZE OF EEN SOORTGELIJKE TRAINING?
Wij maken graag een programma op maat voor uw Rabobank.
Dat kan in het Nederlands, maar ook in het Engels! Neem
gerust contact met ons op via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00.

HELAAS BESTAAT ER GEEN PIL
TEGEN ONDUIDELIJKE TAAL

schrijf heldere teksten

Maar wij hebben wel een behandelplan: ons softwareprogramma Klinkende Taal!
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Klinkende Taal stelt eerst een diagnose van teksten
Met 1 druk op de knop meet Klinkende Taal het
taalniveau van een tekst. En het programma markeert
alle woorden, zinnen en alinea’s die de tekst onnodig
moeilijk maken.
Klinkende Taal stelt vervolgens een behandelplan voor
Op basis van alle markeringen krijgen schrijvers adviezen
over hoe ze hun teksten duidelijker kunnen maken. Ze
passen hun teksten zelf aan, net zolang totdat ze teksten
hebben geschreven die begrijpelijk zijn voor hun

doelgroep. Zo verbeteren ze tijdens het schrijven hun
schrijfvaardigheden.
Klinkende Taal een keer gratis uitproberen?
Vraag gerust een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Of
neem contact met ons op via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00.
Wij vertellen u graag meer. Natuurlijk kunnen u en uw
collega’s ook eerst voor een plenaire training of een
e-learning kiezen om helder te leren schrijven. Klinkende
Taal is daarna een perfect instrument om die heldere
taal onder de aandacht te blijven houden.

Het gebeurd voor u er erg in heeft …
Een taalfoutje is zo gemaakt. Maar zo’n foutje is wel ontzettend zonde!
Want de lezer wordt erdoor afgeleid en heeft minder oog voor uw inhoudelijke
boodschap. Twijfelt u soms of u de Nederlandse taal wel correct schrijft
(bijvoorbeeld doordat u die fout in de titel niet zag J)? Of wilt u het geheugen
van uw collega’s op een laagdrempelige manier opfrissen?
Bestel onze gratis poster over spelling!
Hang de poster aan de muur. En word dagelijks weer even aan alle regeltjes
herinnerd. Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar loo@lve.nl.
Zet in de onderwerpregel: poster spelling. Dan sturen we zo snel mogelijk een
exemplaar naar u op.

GRATIS POSTER

Iedere Rabobankbrief moet een liefdesbrief zijn
Een brief waar de liefde
voor de klant van afspat.
Een brief die de relatie
met de klant versterkt.
Een brief waarin de klant
voelt dat de Rabobank de
dichtbij-bank is.

Zelfs bij slecht nieuws! Kunnen de brieven van uw
Rabobank wel wat liefde gebruiken?
Doe dan uw voordeel met 3 concrete tips.
Tip 1. Schrijf zoals u spreekt
‘Hierbij doe ik u de documenten toekomen.’ Dat soort
clichézinnen zien we vaak in de inleiding van brieven.
Poeh, wat afstandelijk. Dat kan klantgerichter. Wat zou u
zeggen als u de klant zou bellen? Hoe zou u dan het
gesprek openen? Zet dat op papier en u merkt dat uw
inleiding direct een stuk pakkender en persoonlijker is.
Tip 2. Beantwoord de ‘opborrelvragen’ van uw lezer
Geef korte, vlotte antwoorden op de vragen die bij uw
lezers komen ‘opborrelen’ als ze uw brief krijgen. En doe
dat in een volgorde die logisch is voor de lezer. Denk aan
vragen als: waarom krijg ik deze brief? Wat ga ik lezen in
deze brief? Geeft de bank mij wel of geen krediet?
Waarom krijg ik wel of geen krediet?

Tip 3. Wees concreet
Geef uw lezer alle concrete informatie die hij nodig
heeft tijdens het lezen van uw brief. Denk aan feitelijke
informatie: bedragen, data, namen, nummers, codes,
organisaties. Maar ook aan concrete woorden. Vervang
‘benodigde gegevens’ bijvoorbeeld door ‘kopie van
paspoort’, ‘salarisstrook’ of ‘referenties’.

Wilt u meer tips voor het schrijven van
liefdesbrieven ontvangen?
Doe mee met onze training Brieven en e-mails
schrijven. U kunt deze training met 20% korting
volgen van uw persoonlijk ontwikkelbudget.
Inschrijven kan via het leerportaal Time2Grow.
Liever een interne training voor meerdere collega’s
organiseren? Neem gerust contact met ons op via
loo@lve.nl of (0318) 69 69 00.

De afgelopen jaren zijn er veel Rabobankkantoren
verdwenen, maar dat betekent niet dat
Rabobankmedewerkers ‘uit beeld’ zijn!
Ze verschijnen bijvoorbeeld steeds vaker op de schermen van klanten of potentiële collega’s met de vlogs die zij online
delen. Waarin ze kijkers ‘meenemen’ naar evenementen die de Rabobank organiseert of sponsort. Waarin ze tips over
bankzaken geven of interessante ontwikkelingen op de woningmarkt delen. Of waarin ze een kijkje in hun werkdag geven
om zo nieuwe collega’s aan te trekken.
“Je weet na de training
van A tot Z hoe je een
goede vlog maakt.
Je filmt gewoon met je
eigen smartphone.
En je gaat naar huis met
beelden die je zelf hebt
gemaakt en bewerkt.
Hoe handig is dat?”
Liza de Korne-Schrier,
adviseur Marketing &
Communicatie bij Rabobank
Oosterschelde

Vloggen vraagt om veel vaardigheden
Waar de taken in Hollywood verdeeld zijn, moeten
vloggers een hele filmcrew vertegenwoordigen.
Ze moeten alles goed in beeld brengen, overtuigend voor
de camera staan, een script schrijven dat past bij de
Rabobank én dat aansluit bij de doelgroep, alle beelden
op een vlotte manier aan elkaar monteren en hun video
op een aantrekkelijke manier promoten op social media.
Daar is het programma van onze training Vloggen dan
ook helemaal op afgestemd!

Het programma van de training Vloggen
bestaat uit 5 onderdelen
Deel 1: filmtechnieken leren
In dit deel gaan we aan de slag met filmtechnieken.
Cursisten leren onder andere welke standpunten ze
kunnen gebruiken. Hoe ze hun telefoon het beste kunnen
vasthouden. Hoe ze ervoor zorgen dat ze goed in beeld
komen. En hoe ze meerdere mensen goed in beeld
krijgen tijdens een evenement bijvoorbeeld.
Deel 2: voor de camera staan
Zijn de cursisten na deze training de nieuwe George
Clooney of Julia Roberts? Nee. In de training blijft
iedereen vooral dicht bij zichzelf. Een paar kleine
aanpassingen in bijvoorbeeld intonatie of non-verbale
communicatie kunnen al een wereld van verschil maken.
Deel 3: het script schrijven
Hoe maak je een video die past bij je doel en doelgroep?
Hoe zorg je ervoor dat de video past bij de uitstraling van
de Rabobank? Hoe lang maak je je video? Hoe maak je
een logisch en overzichtelijk script? Met die vragen gaan
we aan de slag tijdens dit onderdeel.

“Vloggen, niet in je comfortzone? Dat dacht ik ook!
Maar na de cursus Vloggen ben ik daar toch echt anders over gaan denken.
Een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden wordt weleens gezegd,
hoeveel kan een filmpje dan wel niet zeggen? Laten zien wat je doet, spreekt
veel meer tot de verbeelding dan hier een stukje over schrijven.
Dus: kom uit je comfortzone en ga vloggen!”
Grietje Varwijk, assistent accountmanager Grootzakelijk bij
Rabobank Drachten Friesland Oost

Deel 4: de beelden monteren
Inmiddels hebben alle vloggers het script tot leven
gebracht en aardig wat beelden geschoten. In dit deel
monteren ze die beelden aan elkaar. En bewerken ze hun
video’s. Ze leren de basis van het monteren: knippen en
plakken, de juiste volgorde bepalen, tekst invoegen,
muziek eronder zetten en effecten toevoegen.
Deel 5: de video promoten
De video’s zijn af! En nu? Nu moeten zoveel mogelijk
mensen uit de doelgroep de video te zien krijgen. Daarom
staan we in dit deel stil bij vragen als: waar deel ik de
video? Hoe maak ik er een passende tekst bij? Hoe
verwerk ik hier veelgebruikte zoekwoorden in? En hoe
meet ik vervolgens het effect van mijn video?
Vloggen ook iets voor uw Rabobank?
Neem gerust contact met ons op via loo@lve.nl of (0318)
69 69 00. Wij maken graag een training op maat voor uw
bank. Hebben slechts 1 of een paar medewerkers
interesse? U en uw collega’s kunnen zich ook met 20%
korting inschrijven voor deze training via het leerportaal
Time2Grow.

“Laat je positief verrassen door een training
Vloggen te volgen bij LVE. In no time leer je de basisregels
van een succesvolle vlog. De trainer daagt je op een
enthousiaste manier uit om van je eerste vlog iets leuks te
maken. Je overwint hierdoor al snel jouw ‘angst’
om voor de camera te staan.”
Kathleen Boute-Nobus, directiesecretaresse
bij Rabobank Zeeuws-Vlaanderen

Deze Rabobanken leerden wij vloggen
tijdens een incompanytraining:
• Rabobank Drachten Friesland Oost
• Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
• Rabobank Zeeuws-Vlaanderen
• Rabobank Merwestroom
• Rabobank Oosterschelde

Persoonlijk ontwikkelbudget besteden?
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U kunt zich inschrijven voor onze
communicatietrainingen via Time2Grow

Liever leren op een moment dat het u uitkomt?
Doorloop 1 van onze e-learnings: Chatten, Offertes,
Social media, Gesprekken voeren, Visueel
communiceren, Lezersgericht schrijven, Foutloos
Nederlands of Brieven en e-mails. U koopt ze
gemakkelijk via onze website lve.nl.

“In de training Artikelen
en blogs schrijven leer je
met humor en tips uit de
praktijk op een leuke
manier waar je op moet
letten bij het schrijven van
een tekst.”
Jetske Nouta, HR-assistent
en projectmedewerker bij
Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland

“Voor mij zijn de
trainingen van Loo van
Eck superfijn verlopen.
Jonge mensen en een
prettige sfeer. Omdat het
op een speelse manier
verteld wordt en allemaal
toch binnenkomt …
Dat is wat het leren leuk
maakt! Ook locaties
en voorzieningen zijn
altijd top.”
Carlijn Messink,
projectmanager Diversity &
Inclusion bij Rabobank Rijk
van Nijmegen

“De training Storytelling
geeft enorm veel inspiratie
om je verhaal pakkend en
inspirerend te vertellen.
Een boeiend verhaal is
leuker om te vertellen,
dan gewoon een
praktijkvoorbeeld. Door
het verhaal in een mooi
jasje te gieten, neem je je
luisteraars mee en breng je
een leuker verhaal!”
Karin Pels, manager
Particulieren bij Rabobank
Maas en Waal

Iedere week geven wij 2 tot 3 verschillende
communicatietrainingen op ons kantoor in Ede.
Van Rapporteren tot Visueel communiceren.
Van Snellezen tot Storytelling. Van Spelling en
grammatica tot Vloggen.
Waarom een communicatietraining volgen bij LVE?
• U oefent met uw eigen teksten of praktijkcasussen.
•	U leert van cursisten van andere organisaties met een
soortgelijke functie.
•	U krijgt een paar weken na de training individueel
feedback van de trainer via een filmpje.
•	U krijgt als Rabobankmedewerker 20% korting op
onze open trainingen.
• U krijgt lunch, drankjes en tussendoortjes.
•	U ontvangt een goodiebag na de training vol
communicatiekennis.
• U schrijft zich eenvoudig in via Time2Grow.
•	Komt u met de trein? Dan halen en brengen we u van
en naar het station.

Rabobankmedewerkers beoordelen onze
trainingen gemiddeld met een 8,8!
U SCHRIJFT ZICH GEMAKKELIJK IN VOOR ONZE OPEN
TRAININGEN VIA HET LEERPORTAAL TIME2GROW
Wilt u liever een training voor meerdere collega’s
organiseren? Neem dan gerust contact met ons op
via (0318) 69 69 00 of loo@lve.nl. Voor een groep
medewerkers met dezelfde opleidingswens
organiseren wij graag een interne training.
Helemaal op maat. Dat kan ook in het Engels!

“Ik wist dat visuele communicatie steeds belangrijker wordt. Maar ik vond het lastig om als ‘tekstmens’
die vertaalslag te maken. Ik kan niet tekenen! Maar dat was niet erg, want al gauw bleek:
iedereen kan tekenen. Beter dan je denkt. Als je maar weet hoe. En wat. En waarom. En wanneer.
Het werd mij allemaal duidelijk tijdens deze trainingsdag. Superveel geleerd en praktisch toepasbaar!”
Gaby Stemkens-Wijers, communicatiemedewerker bij Rabobank Weerterland en Cranendonck

Deze communicatietrainingen kunt u volgen:
Artikelen en blogs schrijven
Brieven en e-mails
Commercieel schrijven
Content mapping
Efficiënt notuleren
Goede gesprekken voeren
Heldere juridische teksten schrijven
Interviewtechnieken
Klantgericht chatten en whatsappen
Offertes schrijven
Professioneel presenteren
Rapporteren
Redigeren

Schrijven in taalniveau B1
Schrijven voor communicatieprofessionals
Snellezen
Social media
Spelling en grammatica
Storytelling
Telefoneren
Verkoopgesprekken voeren
Visueel communiceren
Vloggen
Voorspoedig vergaderen
Webteksten

Interview met Angela van der Klugt, HR-professional bij Rabobank Nederland

“Een CDD-rapport moet niet leiden tot wedervragen
of discussie. Onze interne klanten moeten direct snappen
welk advies we geven. En waarom we dat advies geven.”
De analisten van het CDD Expertise Center van Rabobank Nederland zijn inhoudelijk
experts. Ze achterhalen alle relevante informatie over nieuwe of bestaande klanten.
En evalueren of deze risicofactoren vormen voor interne klanten (Lokale Banken,
Grootbedrijf, Wholesale en Retail NL). Een complex proces waaruit een bulk aan
informatie naar voren komt. Maar hoe krijg je die informatie vervolgens ook duidelijk
en overtuigend op papier in een CDD-rapport? Pas dán komt de boodschap immers
over bij de interne klant!

HR-professional

daarvoor hebben we de hulp van Loo van Eck
ingeschakeld.”

Met die vraag heeft Loo
van Eck inmiddels al zo’n
250 schrijvers van
CDD-rapporten geholpen.
Angela van der Klugt,
HR-professional bij het
CDD Expertise Center van
Rabobank Nederland,
vertelt er meer over.

Onduidelijke CDD-rapporten …
“Wij merkten dat vooral nieuwe analisten het lastig vonden
om analyses op een goede manier op te schrijven. Ze
hadden moeite om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
Om hun belangrijkste boodschappen helder over te
brengen. En hun argumenten en risico’s verdwenen vaak in
een brij van woorden. Bovendien zat er te veel diversiteit in
de analyses. Waardoor onze boodschap niet duidelijk was
voor onze interne klanten.”

“The practical tips and
examples can be applied
directly in your work. The
writing training teaches you
to become more aware of the
message that you want to
convey to the reader. You
can apply this way of writing
in many functions!”

… leiden tot onnodige vragen
“De CDD-rapporten werden vaak heen en weer geping
pongd tussen ons en onze interne klanten. Omdat ze
uit de rapporten niet goed konden opmaken waarom wij
een bepaald advies gaven. Dat is niet alleen tijdrovend
en inefficiënt. Het levert ook ergernissen op. Een
CDD-rapport moet niet leiden tot wedervragen of
discussie. Onze interne klanten moeten direct snappen
welk advies we geven en waarom we dat advies geven.
Dus dat moeten onze analisten zo duidelijk en over
tuigend mogelijk opschrijven. Op uniforme wijze. En

Mariska van den BoerKuhn, FML bij Rabobank
Nederland

Angela van der Klugt

Tijd om te werken aan schrijfvaardigheden
“Inmiddels heeft Loo van Eck al heel wat schrijvers
opgeleid in het schrijven van duidelijke en overtuigende
CDD-rapporten. Zowel in het Nederlands als in het Engels.
Een traject dat we vorig jaar zijn gestart en waar we nog
steeds mee bezig zijn. In de trainingen leren de analisten
onder andere hoe ze hun informatie het beste kunnen
structureren. En hoe ze hun bevindingen duidelijk
formuleren en krachtig beargumenteren. Zodat de interne
klanten binnen de Rabobank snel zien wat hun advies is en
waarom ze dat advies geven.”
Dat levert positieve reacties op
“De reacties van analisten op de trainingen zijn positief!
Ze zijn blij dat ze handvatten krijgen bij het schrijven van
de CDD-rapporten. Het helpt hen om hun informatie
sneller op papier te krijgen en hun stapels dossiers sneller
weg te werken. Bovendien moeten de trainingen voor
uniformiteit in de CDD-rapporten zorgen, waardoor de
rapporten gemakkelijker te lezen zijn en analisten minder
tijd kwijt zijn aan het beantwoorden van vragen. Natuurlijk
blijven we het project monitoren. En gaan we aankomend
jaar kijken of de behoefte van alle collega’s nog steeds
aansluit op de inhoud van de training. Is dat niet het geval?
Dan kijken we samen met Loo van Eck hoe we het
programma kunnen aanpassen.”

Kunnen wij úw Rabobank ook helpen bij het verbeteren van uw communicatie?
Dat doen we graag! Neem gerust contact met ons op via loo@lve.nl of (0318) 69 69 00. Op onze website lve.nl
vindt u meer informatie over wie wij zijn en wat wij doen.

Kwaliteit staat bij Loo van Eck voorop
Daarom ondernemen
wij voortdurend actie
om de kwaliteit van
onze trainingen,
adviezen, e-learnings
en teksten hoog te
houden.

Wij hebben een Cedeo-certificering
Er zijn ongeveer 8.500 opleidingsbureaus in
Nederland. Hiervan zijn 800 instituten door Cedeo
erkend voor maatwerk- en bedrijfsopleidingen.
Een instituut krijgt erkenning als uit het Cedeoklanttevredenheidsonderzoek blijkt dat meer dan
80% van de klanten tevreden is over de kwaliteit
van de trainingen en over het instituut. Ruim 97%
van onze klanten is tevreden over de kwaliteit van
onze opleidingen.

Loo van Eck
Pascalstraat 28
6716 AZ Ede

Een paar citaten van klanten uit het
klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo:
“Het was meer dan duidelijk dat ze onze vraag hadden begrepen.”
“Onze deelnemers gaven de docenten gemiddeld het cijfer 9. Dat
zegt wel iets.”
“Ze zijn actief met de ontwikkelingen bezig, ze weten wat er speelt
en bewegen mee.”
“De manier waarop de training wordt gegeven en de adviezen die
je krijgt, daar heb je echt iets aan!”

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

Website: www.lve.nl
www.klinkendetaal.nl

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

