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ZOMERTRAINING ZAKELIJK SCHRIJVEN IN 1 DAG: 15,16,18 JULI EN 19, 21, 23 AUGUSTUS

Ontdek deze zomer in 1 dag dé eyeopeners
uit onze 5 populairste schrijftrainingen
U schrijft iedere dag teksten. Brieven, e-mails, offertes,
rapporten, webteksten, blogs ... U wilt leren hoe u uw
teksten verbetert. En hoe u teksten in minder tijd schrijft.

Investeer in uzelf én in uw lezer: schrijf u in voor onze
zomertraining Zakelijk schrijven in 1 dag!
Maak 1 dag vrij om teksten te leren schrijven die uw lezers
van A tot Z uitlezen. In 8 uur krijgt u de belangrijkste tips
uit onze trainingen: Rapporteren, E-mails schrijven,
Bloggen, Webteksten schrijven en Offertes schrijven. Voor
een zomerprijsje: € 200,- (in plaats van € 495,-).
U leert alleen het allerbelangrijkste
We kunnen u natuurlijk wel 8 dagen lang inspireren met
oefeningen, anekdotes, voorbeelden, adviezen en ahámomenten. Maar u hoeft niet alles te weten over iedere
tekstsoort. Bovendien: u heeft weinig tijd. Daarom leert u
in deze zomertraining alleen het allerbelangrijkste uit
iedere training. U ontdekt wat de basisprincipes zijn van
een begrijpelijke en snel te lezen tekst. En welke
schrijftechnieken en –tactieken u kunt toepassen om per
tekstsoort het juiste effect te bereiken.

Een greep uit de reacties van de 120 cursisten die vorig jaar met onze zomertraining
meededen:
Gerben Veerbeek, adviseur primair onderwijs bij Cito Instituut voor Toetsontwikkeling:
“Een compacte training waarin je veel praktische handreikingen krijgt (en ermee
oefent!) voor het schrijven van verschillende tekstsoorten. Inspirerend en
leerzaam!”

Bas Damming, videoproducer bij Data Access Europe BV:
“De training kan ik iedereen aanraden. Sommige dingen die voorbijkomen, drukken
je weer even met de neus op de feiten. De tips & tricks die je in 1 dag opdoet zijn
direct de volgende dag in de praktijk toe te passen. Top!”
Tina Rijkers, web- en marketingcommunicatiemanager bij Neopost:
“Praktische training die zeer interactief en leuk verloopt, waardoor je makkelijk de
informatie verwerkt en ‘s avonds het gevoel hebt veel opgestoken te hebben.”
Désirée de Ruijter, kwaliteits- en veiligheidsfunctionaris Radiologie en Nucleaire
Geneeskunde bij Máxima Medisch Centrum:
“Eenvoudig toepasbaar in mijn dagelijkse werk. Zal er zeker beter van worden.”

Meer informatie? Kijk op lve.nl.

Vloggen alleen iets voor tieners?
Welnee! Ook burgemeesters gaan
met deze trend mee.
Zo plaatst burgemeester Jan Luteijn van de gemeente Geertruidenberg regelmatig vlogs op social media sinds hij
heeft meegedaan met onze training Vloggen. “Ik vind het belangrijk dat een burgemeester kan uitleggen wat hij doet.
En met een vlog kun je een onderwerp dat niet zo makkelijk is voor inwoners en ondernemers toch tastbaar maken.”
Burgemeester Jan Luteijn vertelt verder op de volgende pagina ...

Jan Luteijn,
burgemeester
gemeente
Geertruidenberg

“Een vlog is
wat mij betreft
heel geschikt
om meer
van ons werk
te laten zien.”

Handen en voeten aan een onderwerp geven
“Ik merk dat veel jonge en ook oudere mensen niet
precies weten wat er allemaal speelt in een gemeente.
Ons communicatiegedrag is er dan ook op gericht om op
een begrijpelijke manier uit te leggen wat wij doen in een
gemeentehuis. En hoe ingewikkeld het soms kan zijn in
het politiek bestuurlijke veld. Daar zoeken we goede
instrumenten bij en een vlog is wat mij betreft heel
geschikt om meer van ons werk te laten zien. Om op een
mooie manier uit te leggen wat ons werk inhoudt en wat
inwoners eraan hebben.”

Met een helm op het werkveld in
“We zijn nog echt in de opstartfase, maar ik heb mijn
eerste vlogs inmiddels gemaakt. Zo heb ik een vlog
gemaakt toen ik op een scheepswerf was. Helm op.
Veiligheidsschoenen aan. Overal geluiden van hameren,
trillen en spuiten: ik stond echt in het werkveld. En ik kon
aan de kijker laten zien hoe het eraan toegaat op een
scheepswerf. Dat is toch leuker dan wanneer ik er alleen
maar over vertel. Bovendien is het voor een ondernemer
ook leuk dat een bestuurder in zijn bedrijf komt en iets
over zijn unieke product laat zien.”

Oefenen, oefenen en oefenen in de training Vloggen
“De afdeling Communicatie, de wethouders en ik deden
mee met jullie training Vloggen om handvatten voor het
vloggen te krijgen. Tijdens de training kregen we niet
alleen theorie van een ontzettend leuke jongeman die
ons echt meenam in het vak. Maar we gingen vooral ook
zelf veel aan de slag. Hoe vlog je nu daadwerkelijk in de
praktijk? Hoe monteer je je beelden aan elkaar? Hoe
verspreid je je vlog vervolgens? Vooral dat oefenen,
brengt mij altijd heel veel. Daar krijg ik energie van,
omdat je merkt dat je een vlog heel goed zelf kunt
maken. Met een paar kleine toevoegingen, zoals muziek
en ondertiteling, kun je al een heel bescheiden filmpje
maken met grote betekenis.”

De eerste reacties …
“Met een vlog kun je je heel nadrukkelijk aan een
onderwerp verbinden door er ook haast fysiek in te
duiken. En dat vinden mensen over het algemeen erg fijn
om naar te kijken. Van inwoners krijg ik dan ook terug:
‘Toen u het op beeld uitlegde, toen ik het zág gebeuren,
begreep ik pas echt waar het om ging’. Daarnaast vind ik
het ook heel mooi om te laten zien hoe rijk een
gemeenschap is. Van ondernemers tot cultuur. Van
religie tot verenigingsleven. Iedereen voegt iets toe. En
dat kan ik met een vlog goed laten zien.”

Van sceptisch naar onder de indruk
“De wethouders en ik begonnen de training met het idee:
‘moeten we hier nu met z’n allen 6 uur mee bezig zijn? Is
dat niet een hele grote investering voor bestuurders? Dat
is bijna een werkdag.’ Maar toen we aan het einde van de
dag de conclusies opnamen, zeiden we: ‘dit was echt een
hele waardevolle dag’.”

Meer vlogs in de toekomst
“Ik denk dat ik over veel verschillende onderwerpen kan
vloggen. Zo kan ik bijvoorbeeld een vlog maken als ik op
een school een gastles geef over de verkiezingen. Of ik
kan er eentje maken over het zonnebloemproject dat in
de tuin van ons gemeentehuis is gestart. Of over de
opening van een onderneming waar iets unieks te zien
is. Genoeg ideeën. Dus er blijven zeker vlogs komen!”
Heeft u interesse in onze training Vloggen?
U vindt meer informatie op lve.nl.

Kunt u in 5 minuten een tekst schrijven die iedere lezer begrijpt?
Ja. Dat kunt u. Tenminste, als u het juiste hulpmiddel heeft.
Het hulpmiddel heet Klinkende Taal!
Dankzij deze software ziet u met 1 druk op de knop of uw tekst begrijpelijk is voor uw lezers.
Klinkende Taal beoordeelt namelijk het taalniveau van de tekst.
Ook markeert Klinkende Taal de onderdelen die een tekst moeilijk maken.
Bovendien geeft Klinkende Taal suggesties voor verbeteringen.
Klinkende Taal werkt in Outlook en Word.
Wilt u zeker weten dat de teksten van uw organisatie helder zijn?
Dan is Klinkende Taal een onmisbaar instrument. Test het zelf eens op lve.nl.
En check gratis het taalniveau van een willekeurige tekst die veel van uw klanten
te lezen krijgen. Óf vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl.

Klinkende Taal zorgt dat u uw teksten razendsnel verbetert
Gemiddeld kost het schrijvers 20 minuten om van een moeilijke tekst (taalniveau B2
of hoger) naar een makkelijke tekst te komen (taalniveau B1). Als ze dagelijks
Klinkende Taal gebruiken, loopt deze tijd terug tot 5 minuten!

Hoe een training Visueel communiceren
niet alleen zorgt voor mooie visuals,
maar ook voor een denkomslag!
Vindt u uw tekst heel duidelijk? Dan begrijpt uw lezer vast ook wel wat u bedoelt.
Toch? Tip: bedenk eens beelden bij uw tekst. Dan ontdekt u namelijk of uw
boodschap duidelijker of concreter kan. In een training Visueel communiceren
leert u niet alleen tekenen. De training gaat ook over anders denken: denken vanuit
uw lezer.

Gaby Stemkens-Wijers,
medewerker Marketing en
Communicatie bij Rabobank
Weerterland en Cranendonck

“Visueel communiceren
wordt nu eenmaal
steeds belangrijker.”

“Stel dat je na afloop niks
met visueel communiceren
wilt doen. Dan nog kan de
training je helpen in je
creatieve aanpak en anders
denken. Op zoveel
manieren de moeite waard
om te volgen!”

Gaby Stemkens-Wijers, medewerker Marketing en
Communicatie bij Rabobank Weerterland en
Cranendonck volgde de training Visueel communiceren
bij ons op kantoor. We gingen met haar in gesprek.
Bijblijven
“Ik deed mee aan de training omdat ik bij wil blijven in
mijn vakgebied. Visueel communiceren wordt nu
eenmaal steeds belangrijker. Ik wilde vooral ‘sponsen’.
Zoveel mogelijk leren. Ik ben open en zonder
verwachtingen naar de training gegaan. Ik weet dat het
gebruik van beeld steeds gangbaarder is. Dus leer het
me maar! Wat zijn de mogelijkheden?”
Het gaat niet over tekenen
“Al snel merkte ik dat het in de training niet alleen gaat
over ‘tekenen’. Juist niet eigenlijk! Het gaat vooral om het
denkproces vóór het tekenen. Hoe benader ik mijn
doelgroep en hoe maak ik mijn boodschap begrijpelijker,
duidelijker en leuker? Bij ieder communicatiemiddel ga
ik nu na: is de inhoud duidelijk of kan het ook anders
door tekst te vervangen door beeld of te verduidelijken
met beeld?”
Beelddenken
“Als je nadenkt over hoe je tekst in beeld wilt omzetten,
dan moet je terug naar kort, concreet en bondig. Soms
kom ik tot de conclusie dat ik geen beeld ga gebruiken
omdat dat bijvoorbeeld niet kan vanwege de huisstijl.
Maar toch levert het me dan iets op. Omdat ik ontdek dat
ik de tekst ook korter en begrijpelijker kan formuleren.
Het leuke en goede aan het denken in beeld is dat het je
sowieso aanzet tot nadenken over de inhoud van de
tekst. Het is echt een ander denkproces.”

De gouden tip van Gaby
“Begin gewoon met het gebruiken van beeld. Het
lukt misschien niet met iedere uiting even goed.
Maar dat is met teksten ook zo. De een lukt gewoon
beter dan de ander. En gun jezelf de tijd. Het is echt
een verandering in je denkproces.”

Beeld toevoegen
“De Rabobank is een traditioneel bedrijf. We hebben veel
te maken met juridische regels en daarbij behorende
teksten. Daar kun je soms niet onderuit. Maar je kunt wel
kijken waar het mogelijk is om beeld toe te voegen en het
dan ook doen. Niet bij voorbaat al denken dat het niet
kan bij een specifiek middel. Juist door erover na te
denken, krijg je nieuwe inzichten.”
Herkenbaar en inspirerend
“Ik volgde de training bij jullie op kantoor met mensen
van andere organisaties. En ik zie daar echt de
meerwaarde van in! Geef 10 mensen dezelfde opdracht
en je krijgt 10 verschillende uitwerkingen. Dat is zo leuk
om te zien. En niks is fout of beter. Als je er op die manier
in staat, kun je alleen maar leren. Hoe ga je bijvoorbeeld
om met de kaders binnen de organisatie? Wij denken als
Rabobank vooral in blauw en oranje. Een ander weer in
blauw en geel. Iedereen heeft te maken met bepaalde
huisstijl‘regels’. Maar daarbinnen kun je heel veel.
Grappig dat iedereen met dezelfde issues te maken
heeft en daar ook oplossingen en ideeën voor heeft. De
training brengt zoveel nieuwe inspiratie: ‘Dat ik dáár niet
opgekomen ben’. ‘Dit kan ik ook de volgende keer als
basis gebruiken’. ‘Waarom heb ik het zo ingewikkeld
bedacht’.”

INTERESSE IN DEZE
TRAINING?

U vindt meer
informatie op onze
website lve.nl.
Bel of mail ons ook
gerust voor meer
informatie via
(0318) 69 69 00 of
loo@lve.nl.

Een goed verkoopgesprek is niets meer waard
na een waardeloze offerte!
“Sorry, we geven de opdracht toch aan een andere partij.”
Krijgt u dit als accountmanager weleens te horen?
Ondanks die goede klik die u had tijdens het verkoopgesprek.
Ondanks dat u het klantprobleem zo goed begreep.
Ondanks dat u zo veelbelovend afscheid nam.
Realiseert u zich dan wel dat de offerte het meest
onderschatte onderdeel van het verkoopproces is?
De beslisser beslist immers altijd pas na het lezen van uw offerte.
En niet alleen na het verkoopgesprek. Een paar feiten op een rij:
• 1 op de 3 organisaties loopt opdrachten mis door onduidelijke
offertes.
• Een klant wil tot 15% meer betalen voor een dienstverlener met een
goede offerte.
• Ruim 58% van de inkopers vraagt in de toekomst géén offerte meer
aan bij dienstverleners die vage offertes versturen.*
Accountmanager, schrijf dus altijd een winnende offerte!
En dat lukt als u de klant in uw offerte:
1: laat zien dat u hem/haar helemaal heeft begrepen;
2: ervan overtuigt dat uw product zijn probleem het beste oplost of zijn
wens het beste invult;
3: laat begrijpen dat de prijs die u vraagt terecht is.

Kijk ook eens naar de training Offertes schrijven
Die training geven wij zowel incompany als op ons kantoor als
open training. Kijk voor meer informatie op lve.nl bij de training
‘Offertes schrijven’.
Geen tijd voor een training? Dan biedt de e-learning Offertes uitkomst!
Die koopt u in een handomdraai op onze website voor € 195,(vrijgesteld van btw!). Binnen 2 uur kent u de kneepjes van het vak.

Uit ervaring weten wij dat dit werkt. Al meer dan 35 jaar leiden wij
accountmanagers op om scorende offertes te schrijven.

Wist u dat een steengoede offerte zelfs een
waardeloos verkoopgesprek kan compenseren?
Lees alle tips voor een winnende offerte in onze gratis whitepaper!
In de whitepaper gaan we in op een aantal essentiële onderdelen van de
offerte. Zoals hoe u de basis voor uw offerte al legt in het
verkoopgesprek. En hoe u die klik in het gesprek ook op papier voor
elkaar krijgt. Maar ook hoe u zich onderscheidt van iedere concurrent
die ook een offerte mag uitbrengen. Wilt u de whitepaper ontvangen?
Stuur een e-mail naar loo@lve.nl met in het onderwerp:
whitepaper offertes.

* Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Inzicht onder 500 zakelijke beslissers (2013).

Individueel ontwikkelbudget?

Besteed het aan onze korte effectieve
communicatietrainingen in Ede!
Op korte termijn
een training volgen?
Profiteer dan van onze
lastminuteprijzen!
Kijk op lve.nl.

Iedere week geven wij 2 tot 3 communicatietrainingen op
ons kantoor in Ede. Van Boeiende blogs schrijven en
Goede gesprekken voeren. Tot Visueel communiceren en
Schrijven op taalniveaus. Of een van de andere 50
communicatietrainingen die wij geven. Met allemaal een
unieke visie. Ongetwijfeld zit er een tussen die aansluit
bij de communicatievaardigheden die u of uw collega
wilt ontwikkelen.

Waarom een communicatietraining volgen bij LVE?
• U bent slechts 1 dag van kantoor.
• U leert alleen díe vaardigheden die u nodig heeft.
• U leert van cursisten van andere organisaties met een
soortgelijke functie.
• U oefent met uw eigen teksten of praktijkcasussen.
• U krijgt een paar weken na de training individueel
feedback van de trainer via een filmpje.
• U betaalt slechts € 495,- voor de voorbereiding, de
training en de individuele coaching.
• LVE is de grootste opleider in schrijven.

•
•
•
•

U krijgt een lunch, drankjes en tussendoortjes.
We halen u eventueel op van het station in Ede.
En brengen u na afloop weer terug.
U ontvangt een goodiebag na afloop met veel
inspirerende communicatiekennis.
Neemt u een collega mee naar dezelfde training?
Dan krijgt uw collega 50% korting!

Training

Welke communicatietrainingen staan er komende tijd
op de agenda?
Tientallen. Over schriftelijke communicatie. Mondelinge
communicatie. Of persoonlijke effectiviteit. Of onze
zomertraining Zakelijk schrijven in 1 dag voor € 200,-.
Benieuwd naar ons complete trainingsaanbod?
Neem een kijkje op https://www.lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/.

“Deze cursusdag was me veel waard door:
- de fijne combinatie van uitleg en zelf doen. Geen lange
monologen. Je gaat zelf aan het werk en leert dus
meteen het nieuw geleerde toe te passen;
- de tips & tricks uit de praktijk. Herkenbaar en later
terug te lezen;
- de positieve en enthousiaste manier van lesgeven
door de trainer. Zo blijf je zelf de hele dag alert en
enthousiast. Kortom: een aanrader!”

Artikelen en blogs schrijven
Baliegesprekken
Brieven en e-mails schrijven
Commercieel schrijven
Commercieel schrijven
Content mapping
Efficiënt notuleren
Goede gesprekken voeren
Instructies en handleidingen schrijven
Interviewtechnieken
Professioneel presenteren
Raads- en collegevoorstellen
Schrijven in taalniveau B1
Snellezen
Spelling & grammatica
Training voor schrijfcoaches
Visueel communiceren
Vloggen
Webteksten

Datum
wo 03-07-2019
do 12-09-2019
do 05-09-2019
do 11-07-2019
wo 25-09-2019
wo 18-09-2019
ma 26-08-2019
do 19-09-2019
di 17-09-2019
do 19-09-2019
di 09-07-2019
ma 09-09-2019
do 29-08-2019
di 17-09-2019
do 26-09-2019
wo 04-09-2019
di 03-09-2019
wo 18-09-2019
ma 16-09-2019

Bouwbedrijf Van Grunsven over de training Commercieel

“Het was even zweten. Maar nu begrijpt iedereen me! En dat allemaal dankzij de
training Schrijven in taalniveau B1 (was alles maar zo simpel).”

schrijven

Denise Willemstein, adviseur digitale dienstverlening bij gemeente Texel over

Ceciel van der Pas – Keuben, verkoopmanager bij

de training Schrijven in taalniveau B1

“Wat een goede cursus! Van iemand die dacht niet te
kunnen tekenen, laat staan met een tekening iets te
kunnen overbrengen, heb ik nu de tips en trucs
meegekregen om visueel te kunnen communiceren!
Bedankt!”

“Ik dacht dat je erg creatief moest zijn om een goede mail te schrijven, maar ik
heb gemerkt dat je met een paar goede tips al een heel eind komt. De adviezen
zijn praktisch en makkelijk te onthouden. In een paar uur tijd ben ik een heel stuk
wijzer!”

Eric Jonk, medewerker Verhuur bij Woonconcept over

José Hoogstraten, supportmedewerker KCC bij gemeente Deventer over de training

de training Visueel communiceren

Brieven en e-mails schrijven

We hebben een zomers cadeautje
voor u
Namelijk: ons zomerboek! Een boek boordevol spelletjes, weetjes en opdrachten over taal en
communicatie. Dat vooral leuk is voor iets oudere kinderen: je kunt immers niet vroeg genoeg
beginnen met taal. Maar u kunt er ook zeker met het hele gezin plezier van hebben! Tijdens
ellenlange autoritten, zwoele zomeravonden in de tuin of in een luie ligstoel aan het zwembad.
Dus: wilt u deze zomer verhalen schrijven, autobingo spelen en spreekwoorden uitbeelden?
Vraag ons gratis zomerboek aan: stuur een e-mail naar loo@lve.nl. Zet in de onderwerpregel:
zomerboek. Dan ontvangt u gauw een exemplaar in de brievenbus.
Fijne zomer!

3 kneepjes van het vak: liefdesbrieven schrijven
Wie schrijft er anno 2019 nog een liefdesbrief?
Meer mensen dan u denkt! Wij leiden er zelfs
dagelijks schrijvers in op ...
Wij vinden namelijk dat iedere klantbrief een
liefdesbrief moet zijn
Een brief waar de liefde voor uw klant van afspat. Die de relatie met
uw klant versterkt. Ja, ook als u slecht nieuws brengt.
Helaas zijn veel klantbrieven helemaal geen liefdesbrieven
Het zijn kille, administratieve teksten. Zonder een greintje gevoel.
Waarvan een klant gemakkelijk kan denken: help! wat heb ik fout
gedaan?

dan het gesprek openen? Zet dat op papier. En u merkt dat uw inleiding
direct een stuk pakkender en persoonlijker is.
Kneepje 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?’, ‘krijg ik wel of geen geld terug’,
‘om welke reden krijg ik dat geld wel of niet?’.

Kunnen uw brieven en e-mails wel wat liefde gebruiken?
Doe uw voordeel met 3 kneepjes van het vak!

Kneepje 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 ‘vervoersmiddel’ bijvoorbeeld door ‘auto’, ‘fiets’ of ‘motor’. En
‘benodigde gegevens’ door ‘uittreksel’, ‘salarisstrook’ of ‘referenties’.

Kneepje 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

Wilt u meer kneepjes van het vak ontvangen?
Doe mee met onze training Brieven en e-mails schrijven. U kunt deze
training op ons kantoor volgen of als incompanytraining voor uw
collega’s organiseren. U vindt meer informatie op onze website lve.nl.

Een animatie in een presentatie
Overdreven?
Soms wilt u een woord gebruiken terwijl u weet dat het woord eigenlijk te moeilijk is.
Maar een makkelijker alternatief is er niet. Legt u het moeilijke woord uit, dan kan het
zijn dat uw publiek zich er nog steeds niets bij kan voorstellen. Wat kunt u dan nog
meer doen om de betekenis toch duidelijk te maken? Juist: een animatie gebruiken!

Zorginstelling Dimence Groep koos voor een
whiteboardanimatie
“Dat pakte goed uit”, vertelt Rita Kamphuis, corporate
marketing- en communicatieadviseur. “De animatie die wij
met jullie maakten, ging over ‘inbewaringstelling’, oftewel
IBS. Een lastige, maar belangrijke term in de zorgwereld. Het
betekent dat je iemand die een gevaar is voor de
samenleving tijdelijk kunt opsluiten. Dat mag natuurlijk niet
zomaar. De animatie die we maakten, maakt nog veel
duidelijker in welke situaties IBS uitkomst biedt.”

Rita Kamphuis,
corporate
marketing- en
communicatieadviseur
bij Dimence Groep

Van 10 pagina’s tekst
naar 3 minuten beeld!

Waarom was het belangrijk om IBS goed uit te leggen aan
de wethouders en de burgemeester?
“Omdat de wethouders een actieve rol spelen bij een IBS. Zij
beslissen uiteindelijk in crisissituaties of iemand ervoor in
aanmerking komt. Dat kan pas als ze echt goed begrijpen
wat IBS is. En hier ging het om nieuwe wethouders die net
waren aangesteld.”
Waarom kozen jullie voor een whiteboardanimatie?
“Een whiteboardanimatie is geschikt om lastige begrippen
makkelijk uit te leggen. Waar we anders misschien 10
pagina’s tekst voor nodig hadden, konden we nu in 3
minuten duidelijk maken. Mensen voor de camera zetten,
vonden we te lastig en naar een verteller kijken te saai. De
tekeningen in de animatie maken het verhaal nu niet alleen
duidelijk, maar ook levendig.”

Hoe werk je samen aan een animatie?
“De samenwerking ging heel goed! We hadden de animatie
begin september nodig en maakten ’m in de zomervakantie.
Er zat daarom best wat druk op de ketel. Ik deed een
voorstel voor het script en LVE zorgde voor een verbeterslag.
Want eigenlijk ben ik zelf ook al wel een beetje besmet met
onze vaktaal. Zo ging de tekst een paar keer heen en weer,
tot we helemaal tevreden waren. Dat ging lekker snel,
doordat ik intern al in gesprek was gegaan met onze
geneesheer-directeur. Toen de tekst klaar was, kreeg ik
eerst een voorstel voor de poppetjes voordat de vormgever
verder ging met animeren. Zo zorgden we dat onze ideeën
op 1 lijn kwamen.”
Jullie zetten de animatie in tijdens een presentatie.
Wat waren de reacties daarop?
“In september gaven we een presentatie voor het college
met nieuwe wethouders. We vertelden over de geestelijke
gezondheidszorg in Oost-Nederland en vooral over wat we
doen in Zwolle. De animatie versterkte onze presentatie.
Niet alleen wij waren blij met de animatie. Ook het college
was onder de indruk.”
Nog een gouden tip?
“Probeer dit soort projecten als communicatieadviseur niet
zelf te doen. Ga om de tafel met diegene die om de animatie
vraagt. In ons geval waren dat de geneesheer-directeur en
de voorzitter raad van bestuur. Laat hen in eigen woorden
uitleggen wat ze bedoelen. Door zelf na te denken, leer je als
organisatie lastige processen beter te begrijpen. En je kunt
samen bepalen wat precies de belangrijkste boodschap van
de animatie is. Daarna helpt LVE goed verder met de
animatie. Zij kijken of de tekst geschikt is voor de voice-over
en of de tekst passend is voor een animatie.”

“Animatie kan alles uitleggen wat het
brein maar kan bedenken”
– Walt Disney
Ons LVE-studioteam staat klaar om u te helpen!
Aan een animatie werken verschillende mensen: de scriptschrijver, de
animator, de video-editor en iemand voor de voice-over. Samen met u
bedenken zij wat de juiste strategie is bij uw doel en uw doelgroep.

maken. De productietijd wordt namelijk vooral bepaald door de mate
van details, de keuze van de stijl en de uniekheid van de personages.
Samen kijken we wat bij u past en wat binnen uw budget mogelijk is.

U kiest voor een animatie die bij uw budget past
Een animatie ontwikkelen is dan wel arbeidsintensief, maar hoeft niet
duur te zijn. Voor ieder budget kunnen we een superleuke animatie

Meer weten over animaties? Bekijk onze animatie op lve.nl bij Films
en animaties. Daarin leggen we het u het nog sneller en concreter uit.

120.000 rijksambtenaren kunnen nu ook chatten met P-Direkt en daar zijn ze blij mee!

“We waren zeer verbaasd dat zoveel mensen al
contact met ons opnamen via de chat.”
‘Ik word sneller geholpen.’
‘Handig, want ik kan niet bellen.’
‘Fijn, ik hoef niet een heel menu door.’
‘Ik kan ondertussen iets anders doen.’
Een greep uit de reacties van de klanten van P-Direkt:
120.000 rijksambtenaren. Ze vinden het kanaal snel en
laagdrempelig. En ze maakten er in de eerste week dat
de chat online was al gretig gebruik van. Tanja Daniels,
opleidingsadviseur, vertelt meer over waarom
rijksambtenaren nu ook met P-Direkt kunnen chatten
over zaken rondom hun salaris en administratie.

“Klanten
krijgen snel
en persoonlijk
antwoord via
de chat.”

Waarom hebben jullie de chat toegevoegd aan jullie mix
van communicatiekanalen?
“We wilden klanten een extra communicatiekanaal
aanbieden. En we wilden het gevoel van nabijheid voor
onze klanten vergroten. De chat is daar geschikt voor,
omdat het kanaal wat directer en moderner is dan
bijvoorbeeld e-mail of de telefoon. Klanten hoeven niet
op een e-mail te wachten of in de wacht te staan aan de
telefoon, maar krijgen snel en persoonlijk antwoord.”
Waarom volgden jullie eerst een training bij ons voordat
jullie daadwerkelijk aan de slag gingen?
“De chat is een nieuw kanaal voor ons en dat is best
spannend. We wilden medewerkers handvatten geven
zodat ze goed voorbereid zouden zijn. En wisten wat er
van ze verwacht wordt tijdens het chatten. Bovendien
gaan er 9 verschillende teams chatten. We vinden het
belangrijk dat zij dat allemaal op dezelfde manier doen.
Zodat er uniformiteit in de gesprekken zit. En zodat niet
de ene medewerker heel joviaal is en de andere juist heel
afstandelijk.”

Wat waren jullie leerwensen?
“We wilden vooral weten hoe je online klantgerichte
gesprekken voert. Dus: hoe bouw je een chatgesprek op?
Hoe zorg je ervoor dat je niet verzandt in een discussie?
Hoe combineer je de snelheid van reageren met
klantvriendelijkheid? Kortom: wat zijn de kansen en de
valkuilen tijdens het chatten?”
Deden alle 9 teams mensen mee aan de training?
“Nee, we hebben ervoor gekozen om het eerst in
pilotvorm op te zetten. We zijn gestart met 2 teams en
enthousiaste ambassadeurs uit de andere 7 teams,
zodat we konden kijken hoe zij de training ontvangen.
En dat was een succes! De meeste mensen vonden de
training erg nuttig. Daarom worden de overige 7 teams in
de loop van het jaar ook door jullie opgeleid. En dan ook
met eigen casussen, want die hebben we tegen die tijd
genoeg.”

“In de loop van het jaar laten we
nog 7 teams door jullie opleiden.”
Niet ieder onderwerp leent zich voor de chat. Hoe gaan
jullie daarmee om?
“Klopt. Daarom hebben we van tevoren ook goed
nagedacht over welke onderwerpen wij geschikt vinden
om over te chatten. We kwamen uit op 9 processen waar
we veel vragen over krijgen, maar waar we via de chat wel
snel en gemakkelijk uitleg over kunnen geven. Zodat we
minder telefoontjes over deze processen krijgen. Denk
bijvoorbeeld aan de processen ‘Inloggen’ en
‘Personeelsgesprekken’.
Lees verder op volgende pagina >>

“In de eerste week
hadden we al 138
chatgesprekken.
Geen gekke score!”

Hoe borgen jullie de kennis die jullie hebben opgedaan
in de training?
“Onze medewerkers hebben jullie app op hun telefoon
gedownload. Daarmee ontvangen ze nog 40 dagen lang
iedere dag een tip op hun telefoon over de training. Zodat
ze nog een tijd met de leerstof bezig blijven. Daarnaast
hebben we een chatwijzer gemaakt die op hun bureau
ligt en waar ze online bij kunnen. Én ze hebben toegang
tot een werkinstructie.”

Wil een klant over iets anders dan die 9 processen
chatten? Dan verwijzen we naar andere
communicatiekanalen, omdat die onderwerpen te
gevoelig zijn om via de chat te bespreken.”
En, merken jullie al dat jullie minder telefoontjes
krijgen?
“We zijn natuurlijk nog maar net begonnen met chatten.
Maar in de eerste week dat we live waren, voerden we al
138 chatgesprekken. Geen gekke score voor een eerste
week! We waren zeer verbaasd dat zoveel mensen al
contact met ons opnamen via de chat. Ook merkten we
inderdaad dat er minder telefoontjes binnenkwamen.
Alle medewerkers die meededen aan de training hebben
inmiddels een chatgesprek gevoerd. Ze vinden het leuk
om te doen. En het is een mooie aanvulling op de andere
kanalen!”

Interesse in een training Chatten?
Kijk op lve.nl bij de training Chatten.

Kruipt u op schoot bij uw lezers?
Geeft u Harry een rol in uw verhalen?
Zijn uw brieven aan klanten liefdesbrieven?
LOO VAN ECK DE GROOTSTE OPLEIDER IN SCHRIJVEN

Op het eerste oog 3 ietwat ongewone vragen? Na het
lezen van onze nieuwe opleidingsgids niet meer!
Daarin geven we namelijk onze visie op verschillende
communicatiemiddelen. Zo vinden wij dat commerciële
teksten altijd lef moeten hebben. Dat verhalen
luisteraars altijd op het puntje van hun stoel moeten
krijgen én houden. Dat brieven en e-mails niet alleen
duidelijk moeten zijn, maar ook altijd een stapje verder
moeten gaan …

In een tijd waarin we continu allerlei informatie via
allerlei kanalen op ons afgevuurd krijgen, is zo’n visie
van essentieel belang. Tenminste, als je effectief wilt
communiceren.
We vermoeien u dus niet met uitgebreide
trainingsprogramma’s, - vormen en -resultaten
Die vindt u immers allemaal al op onze website lve.nl.
We willen u vooral inspireren in plaats van
informeren
Om zo de communicatie van uw organisatie te
verhelderen, zodat u uitstraalt wie u bent.

Iedere zakelijke website heeft hetzelfde format.
Als je door de plaatjes ‘heen kijkt’, zie je dat 90% van alle sites in de basis hetzelfde is. Elke
site heeft dezelfde rubrieken: producten/diensten, medewerkers, klanten, nieuws, blogs,
over ons, werken bij ...

Alle zakelijke
websites:
eenheidsworst.

En dat is superhandig!
De bezoeker kan namelijk overal snel vinden wat hij zoekt. Maar erg onderscheidend is het
niet.

Wilt u onze opleidingsgids ontvangen? Stuur een mail
naar loo@lve.nl met in het onderwerp: opleidingsgids.
En vergeet uw adresgegevens niet te vermelden.
Wilt u liever een digitale versie lezen? Op onze website
staat een digitaal bladerboekje.

Uw website moet zich onderscheiden door de content.
Dus door heldere teksten. Boeiende animaties. Leuke blogs. Pakkende vacatureteksten.

Wij leren u onderscheidende content te maken.
Zo laten we u bijvoorbeeld zien hoe u de rubriek ‘Over de organisatie’ boeiend maakt. Of hoe u
productbeschrijvingen aantrekkelijker maakt. Of hoe u de toptaken beter verwoordt.
Klaar voor een onderscheidende website?
Wij leren u betere content te maken aan de hand van uw eigen website.

Een pagina uit onze
opleidingsgids

Training

Webcontent
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Uw privacy hebben wij goed geregeld. Benieuwd naar onze 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.

Loo van Eck
Pascalstraat 28, 6716 AZ Ede

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

Website: www.lve.nl
Blog: www.commpost.nl

