
Het probleem: de assistent accountmanagers pakten 
de telefoon liever niet op 
“Onze adviseurs zijn veel buiten de deur, waardoor ze 
soms telefoontjes mislopen. Wij willen graag dat de 
assistent accountmanagers een deel van die telefoontjes 
afhandelen. Om de klant toch snel te woord te staan. En 
om de adviseurs een beetje te ontlasten. Alleen hadden 
sommige assistent accountmanagers moeite met bellen. 
Ze stuurden liever een e-mail of wachtten af. En soms 
lieten ze de telefoon zelfs rinkelen. Daardoor liepen we 
waardevolle contacten met de klant mis.”

De oplossing: een training ‘Klantgericht telefoneren’
“Met de training wilden we de deelnemers handvatten 
geven om gestructureerde en klantgerichte gesprekken te 
voeren. Om zo de drempel om de telefoon te pakken te 
verlagen. We kozen daarbij heel bewust voor een klas-
sikale training in plaats van een digitale, omdat samen 
oefenen ook een manier is om comfortabeler te worden in 
bellen. Juist doordat de assistent account managers dan 
van elkaar horen hoe ze gesprekken aanpakken.”

De praktische insteek
“De training bestond uit 2 dagen. De eerste bijeenkomst 
was een goede mix van kennis vergaren en gesprekken 
oefenen met een acteur. Vooral die praktische insteek 
werd goed opgepakt. Het oefenen met de acteur was niet 
alleen heel nuttig, het zorgde er ook voor dat er veel werd 
gelachen. Wat weer goed was voor de onderlinge band. De 
assistent accountmanagers blikken daardoor nog steeds 
terug op die dag.”

Oefenen, oefenen, oefenen  
“Na de eerste trainingsdag praatte trainer Floor me bij 
omdat ik zelf niet bij de training aanwezig was. Ze 
vertelde me over ieders sterke en zwakke punten in het 

De adviseurs van accountantskantoor Countus zijn veel op pad. Dat betekent dat ze niet altijd 
beschikbaar zijn voor telefoontjes. Wat op zich helemaal niet erg is, omdat de assistent 
accountmanagers een deel van die telefoontjes ook voor hen kunnen afhandelen. Alleen … 
deden sommige assistent accountmanagers op de agrarische afdeling dat tot voor kort liever 
niet.  Jan Geert ten Hove, teammanager van de agrarische afdeling, vertelt verder. 
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bellen. Zodat ik de assistent accountmanagers daar in de 
8 weken voor de tweede bijeenkomst gericht in kon 
coachen. Dat heb ik gedaan door veel rond te lopen en in 
te springen op dingen die ik hoorde. En door regelmatig bij 
elkaar te komen om ervaringen te delen.”

Een hoger niveau 
“Na 8 weken oefenen, deden de assistent account-
managers mee met het tweede deel van de training. Daarin 
verdiepten ze zich vooral in de onderdelen van het bellen 
waarmee ze moeite hadden. Wederom met een acteur. Het 
was leuk om te zien dat er die dag gelijk sprake was van 
een hoger niveau. Dat er diepere vraag stukken naar voren 
kwamen, doordat ze allemaal al tijdens hun werk geoefend 
hadden. En doordat ze ook al van elkaar geleerd hadden in 
het eerste deel van de training. ”

Iedereen is nu bewust bezig met bellen 
“Natuurlijk gaat het bellen niet van de ene op de andere 
dag helemaal perfect. Maar ik zie wel dat iedereen er heel 
bewust mee bezig is. Dat ze stappen zetten. De 1 sneller 
dan de ander, maar iedereen is zich bewust van het 
belang van een goed telefoongesprek. En ze vinden het 
ook leuker om te doen. Dus dat is een mooi punt om 
vanuit verder te bouwen.” 

En vanuit daar bouwen ze verder … 
“We komen nu iedere 2 maanden even 
bij elkaar. We bespreken dan wat 
er goed gaat, wat er minder goed 
gaat en hoe we weer verdergaan. 
De bijeen komsten zijn dus niet 
alleen een evaluatiemoment, 
maar ook een moment om weer 
een koers voor de toekomst uit te 
zetten.”

“Ik ben positief verrast 
door de praktische 
insteek van jullie 

training. Waardoor een 
groep die aan de 

voorkant helemaal niet 
zo enthousiast was, 
achteraf toch heel 

positief is over de cursus! 
Ze moesten toch ergens 

mee aan de slag. En 
moeten is nou eenmaal 

niet leuk. Dat je dan toch 
ziet dat mensen het 

positief ervaren … dat is 
hartstikke mooi!”

De assistent accountmanagers van Countus draaien 
hun hand niet meer om voor een telefoongesprek

Jan Geert ten Hove



5 tips om uw presenteerplezier
te vergroten 
Veel mensen vinden het spannend om een presentatie te 
geven. Alleen het idee al boezemt sommigen angst in. 
Anderen vrezen vooral kritische vragen uit het publiek of 
twijfelen of hun verhaal wel interessant genoeg is. 

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen onzekerheden 
En dat mag ook! Maar ... laat u door uw onzekerheid  
de kans om (uzelf) te presenteren schieten? Of neemt  
u dat rare onderbuikgevoel voor lief en pakt u de 
uit daging met beide handen aan? 5 tips helpen u om 
nóg zelfverzekerder, overtuigender en boeiender te 
presenteren.

TIP 1 - Gebruik als belangrijkste hulpmiddel ...
... uzelf. Flitsende powerpointpresentaties, muziek en 
videobeelden zijn waardevol op het moment dat ze uw 
verhaal ondersteunen. Anders leiden ze alleen maar af.
 
TIP 2 - Presenteer interactief
Niets is saaier dan een monoloog. Zorg ervoor dat u de 
aandacht vasthoudt door uw publiek te betrekken bij 
uw presentatie. Bijvoorbeeld door af en toe een vraag te 
stellen. Of het publiek mee te nemen in uw verhaal aan 
de hand van een concreet voorbeeld. Misschien kunt u 
het publiek wel betrekken bij uw presentatie?
 
TIP 3 - Maak gebruik van een opbouw in 3 gedeeltes
In de inleiding trekt u de aandacht met een goede 
binnenkomer, legt u uw doel uit en geeft u kort aan 
welke onderwerpen u wilt presenteren. In de kern 
vertelt u wat u wilt vertellen en in het slot geeft u uw 
conclusie of een korte samenvatting. Een mooie 
uitsmijter: afsluiten met dezelfde stelling als waarmee 
u begonnen bent.
 
TIP 4 - Neem iets in uw handen
Houd bijvoorbeeld uw afstandsbediening of een marker 
in uw hand. Zo kunt u vanaf elke plek de volgende sheet 
laten zien en gebruikt u vanzelf uw armen en handen op 
een actieve manier.
 
TIP 5 -   Stel uzelf de vraag: wat wil mijn publiek 

weten?
Een presentatie draait namelijk niet om u, maar om uw 
publiek. Zorg ervoor dat u weet wat er bij uw publiek 
speelt en leeft en laat uw presentatie daarbij 
aansluiten.

“Presenteren leer je door technieken te 
gebruiken en door te doen. Loo van Eck 

combineert beide in 1 dag. Bij de training 
ontvang je persoonlijke, praktische tips en 

je bent een ervaring rijker!” 
Ruben Wolters, De Friesland 

Zorgverzekeraar 

“Prima presenteertraining. 
De training laat aan de hand van jouw 

eigen presentatie zien waar de valkuilen 
en waar de kansen liggen. Sterk is hierbij 

ook de aandacht voor interactie tussen 
presentator en zijn/haar publiek.” 

Henk Huidink, 
Coöperatie Univé U.A.

Meer presenteertips nodig? 
Doe mee met onze training ‘Professioneel presenteren’!

U oefent met uw eigen verhaal
Hoe kunt u optimaal leren? Door uw eigen praktijk als voorbeeld te gebruiken. 
Voorafgaand aan de training bereidt u uw eigen presentatie voor. Het liefst een 
presentatie die u regelmatig geeft of binnenkort moet geven. Deze presentaties 
vormen de rode draad in de training.

Wij geloven dat iedereen kan presenteren
Dat komt omdat we geloven in de kracht van compenseren. Daarom werken we 
met onze Compensatiematrix. Hiermee zorgen we ervoor dat u met uw sterke 
punten uw zwakkere punten compenseert. Op die manier leert u snel uw 
presentatievaardigheden te verbeteren! U leest hierover ook in het boek 
‘Iedereen kan presenteren’ van Martijn Jacobs,  directeur Loo van Eck. 
Dit boek krijgt u gratis bij deze training.



Wij delen graag 2 nieuwtjes met u! 

Natuurlijk vertellen wij u er ook graag 
meer over. Bel of mail ons gerust via 

(0318) 69 69 00 of loo@lve.nl. 

BENIEUWD OF KLINKENDE TAAL 
IETS IS VOOR U?

Via onze nieuwe 
website kunt u een 
demo aanvragen: 

Nieuwtje 1: wij hebben een gloednieuwe website
Leuk als u daar een kijkje neemt en ons laat weten wat u 
ervan vindt. Ga naar www.lve.nl.  

Nieuwtje 2: wij zijn vanaf nu voor 50% eigenaar van 
Klinkende Taal 
Klinkende Taal is een programma dat schrijvers helpt bij 
het schrijven van heldere teksten. Het is een knop in Word 
of Outlook. Als u op de knop drukt, onderstreept Klinkende 
Taal op welke punten uw tekst duidelijker kan. Ook ziet u 
welk taalniveau uw tekst heeft. En u krijgt natuurlijk tips 
om uw tekst te verbeteren. Klinkende Taal is ook 
beschikbaar via een website.

Dat hoor je nooit iemand zeggen. Het zijn nou eenmaal 
niet de meest boeiende teksten om te lezen. En het zijn 
zeker ook niet de makkelijkste teksten om te schrijven. 
Daar weet u alles van ...

U beheerst de inhoud als geen ander, maar u merkt dat u 
het lastig vindt om die op een begrijpelijke manier over 
te brengen naar uw lezers. Waardoor ze halverwege uw 
instructie afhaken en u bellen met vragen. Of nog erger: 
waardoor er dingen misgaan. 

Heldere handleidingen en instructies schrijven, 
is een kunst 
Het vraagt om een perfecte balans tussen informatie-
aanbod en informatievraag. Om glasheldere teksten.  
Met een duidelijke structuur. Zodat uw teksten geen 
enkele vraag meer oproepen bij uw lezers. 

Die u goed kunt leren! 
Tijdens de training ‘Instructies en handleidingen 
schrijven’ leert u hoe u in 16 stappen een heldere 
handleiding of instructie schrijft. 

U leert … 
• Hoe u een goed werkplan maakt
  U leert een werkplan te maken waarmee u als schrijver 

gericht aan de slag kunt. 

• Hoe u uw handleiding of instructie goed opbouwt
  U leert te herkennen welke informatie relevant is voor 

uw lezers. En hoe u uw instructie visueel duidelijk en 
aantrekkelijk maakt. 

•  Hoe u uw handleiding of instructie in de juiste vorm 
schrijft

  U leert een schrijfstijl waarmee uw lezers uw teksten 
allemaal op dezelfde manier interpreteren. 

•  Hoe u uw handleiding of instructie aankleedt 
 U leert hoe u de juiste verwachtingen van de lezer schept. 
En hoe u ervoor zorgt dat uw instructie eenvoudig te 
‘scannen’ is.  

Wilt u deze training organiseren voor meerdere collega’s? 
Dat kan! Voor een groep medewerkers met eenzelfde 
opleidingswens organiseren wij graag een interne training. 
Kort, krachtig en helemaal op maat.

“Ik ben dol op handleidingen en instructies!”

“Ik heb na deze training het gevoel dat ik instructies kan  
maken waar mijn klanten echt iets aan hebben.” 
Ruud van den Heuvel, Katholieke Radboud Universiteit Nijmegen  

“Erg boeiende cursus! Veel van bijgeleerd! Een aanrader voor iedereen!” 
Vanessa Gonzalez-Esteban, Argenta Spaarbank N.V. 

“Dit is een cursus die je als cursist de handvaten geeft om kritisch, fris en met 
vernieuwde inzichten naar je beschreven werkinstructie te kijken. Waarbij je 
telkens tot de ontdekking komt dat het altijd veel beter beschreven kan 
worden.” Willie Hegeman, Eurol B.V. 

“Na het volgen van deze cursus ben ik in staat duidelijke procedures te 
schrijven, waarbij de lezer snel de voor hem/haar relevante onderdelen kan 
vinden.” Matty Meijer, RIVM-DVP Centraal 

WILT U DEZE TRAINING OP ONS KANTOOR VOLGEN?

Met mensen uit verschillende
branches? Dat kan ook! 
Neem dan voor de data en 
de kosten een kijkje op onze 
website:



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 
Blog: www.commpost.nl

BENIEUWD NAAR DE ANTWOORDEN?  
Accept | ExceptAccept (verb) - to receive | Sara happily accepted the job offer.  

Except (conjunction) - apart from; otherwise than; were it not true | All reports were in perfect order except mine. 

1

Its | It’s
Its (possessive pronoun) - of; belonging to; made by or done by it | The package is on its way.

It’s (contraction) - it + is | It’s a fascinating career with good working hours.

3

Precede | ProceedPrecede (verb) - to go before in time, place, rank or importance | The election of our new chairperson precedes his appointment.

Proceed (verb) - to advance or go on | After you’ve completed your first training, you may proceed to the second one.

5

Than | ThenThan (conjunction) - used for comparison | My manager has more experience than I have.

Then (adverb) - at that time; (adjective) - of that time | Place your copy on the printer. Then press the button.

Let’s wait until lunch; we can decide what we want to eat then.

7

To (preposition) - in the direction of; as far as | I’m travelling to New York next week.

To | Too | Two
Too (adverb) - in addition; as well; besides; also; extremely | Are you going to New York, too? No, I’m too busy.

Two (adjective) - the number 2 | No, I can’t go to New York. I have two jobs, so I’m too busy. 

9

The global financial crisis affected the economy. | Affect (verb) - to have an effect on; influence; 
produce a change in; to stir the emotions

Affect | Effect
Her outstanding performance had little effect on her boss.  | Effect (noun) - anything brought about by a cause or agent; result

2

I learnt a lot about accounting from my previous manager. | Learn (verb) - to gain knowledge

Learn | Teach
My previous manager taught me a lot about accounting. | Teach (verb) - to provide knowledge; to instruct 4

Did you lose the stapler again? How many clients did their team lose last season? | Lose (verb) - to become unable to find; to fail to win or gain

Lose | LooseHe lost twenty pounds, and now all his suits are really loose. | Loose (adjective) - not tight
6

 They were proud of their work. | Their (adjective) - of; belonging to; made by or done by them

Their | There | They’re
The cabinet with office supplies is over there. | There (noun) - that place or point

They’re going on a business trip tomorrow. | They’re (contraction) - they + are
8

Can I borrow your laptop charger? | Your (adjective) - belonging to you

Your | You’reYou’re a great project manager! | You’re (contraction) - you + are 10

10 MOST
COMMONLYCONFUSED WordsThere are a lot of words in English that look or sound alike but have very 

different meanings. It’s easy to get them confused. These are some of the 

most commonly confused and misused words in English.

Gebruikt u deze Engelse woorden op 
de juiste manier? Test uw kennis! 
Een professionele en duidelijke tekst schrijven, is best een opgave. Een professionele en duidelijke tekst in het 
Engels schrijven, is nog lastiger. Omdat u geen native speaker bent. En omdat er in het Engels ook nog eens veel 
woorden zijn die hetzelfde klinken, maar die een hele andere betekenis hebben. Waardoor u ze gemakkelijk door 
elkaar haalt. Benieuwd of u de woorden op de juiste manier gebruikt? Doe de test! 

Sara happily ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ... the job offer.
accepted excepted

Her outstanding performance had little  ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

... on her boss. 
effect affect

The package is on ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

... way.
it’s its

After you have completed your first training, you may ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ... to the second one.
precede proceed 

Place your copy on the printer ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

... press the button.
than then

They were proud of ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

... work.
their there they’re

Are you going to New York? No I’m ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

... busy.
to too

We hebben de ’10 Most Commonly Confused Words’ voor u op een 
rijtje gezet op een poster. Daarin vindt u alle antwoorden. 

Wilt u de gratis poster ontvangen? 
Stuur dan een e-mail naar loo@lve.nl.  

Zet in de onderwerpregel: 
‘Confused Words’.

WIST U DAT ...  
... wij op verzoek van vele klanten 
zijn begonnen met het geven van 

Engelstalige trainingen? En dat we 
ook teksten schrijven in het 

Engels? We hebben daarvoor 
speciale trainers en tekstschrijvers 

aangenomen.


