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                NIEUWSBRIEF

Radboud Universiteit Nijmegen wil studenten zo goed 
mogelijk bedienen …
“We hebben verschillende onderzoeken onder studenten 
gedaan. Daaruit blijkt dat jongeren e-mailen achterhaald 
vinden. Er mag van hen wel wat meer snelheid in de 
communicatie zitten. Ze willen geen lange lappen tekst, 
maar korte berichten. Om onze doelgroep zo goed 
mogelijk te bedienen, kunnen studenten daarom binnen-
kort ook met ons chatten.”

“Wij willen niet in 
vastgeroeste  
gewoontes vast 
blijven zitten. 
We werken met 

jongeren, dus we  
doen ons best om  

bij te blijven.”

… en graag wat minder e-mails en telefoontjes 
ontvangen 
“Daarnaast hopen we ook dat het mail- en belverkeer 
wat minder wordt door de chat. In de zomer heerst er bij 
de Centrale Studentenbalie echt topdrukte, doordat 

studenten veel vragen hebben over het nieuwe 
schooljaar. Met 8 vrouw sterk ontvangen we 

dan meer dan 800 e-mails en er staan de 
hele dag door minimaal 10 mensen in 

de wacht aan de telefoon. We hopen 
dat we de studenten met de chat 
sneller kunnen helpen.” 

Dat vinden veel jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Daarom kunnen studenten naast bellen en mailen binnenkort ook chatten 
met medewerkers van de Centrale Studentenbalie van de universiteit. Bianca Leupen 
is 1 van de medewerkers die de chat beheert. Ze deed op ons kantoor mee met de 
training ‘Chatten’. 

Daarom deden Bianca en de coördinator  
mee met de training ‘Chatten’ …
“Omdat ons team nog niet eerder professioneel heeft 
gechat, besloten de coördinator en ik om een training te 
volgen bij jullie op kantoor. We volgden de training met 
een paar dames van andere organisaties. Dat vond ik 
heel leuk en handig, omdat je dan bij elkaar in de keuken 
kunt kijken. Zij hadden bijvoorbeeld vaak te maken met 
lastige klanten en wij wat minder. Daardoor had ik er niet 
aan gedacht om daar vragen over te stellen, terwijl ik het 
wel handig vind om te weten.”

… en ze ontdekten dat chatten best veel lijkt op bellen 
“Een echte eyeopener van de training vond ik dat chatten 
eigenlijk erg lijkt op bellen. Als je iemand aan de telefoon 
hebt en je moet bijvoorbeeld iets uitzoeken dan vertel je 
hem dat je dat aan het doen bent. Tijdens het chatten, is 
het ook belangrijk om de ander te laten weten wat je 
doet. Ook al heb je misschien soms de neiging om dingen 
snel even tussendoor te doen. Anders denkt je gespreks-
partner misschien ‘Ehm, wat is er aan de hand? Zijn ze 
aan het koffiedrinken?’.”

Ze deden een rugzak vol kennis op 
“Net als de andere trainingen die ik bij jullie heb gevolgd, 
vond ik ook dit weer een hele leuke training. Jullie 
brengen de stof met veel enthousiasme en hebben echt 
kennis van zaken. Daarnaast zit er een rode draad in 
jullie trainingen. Nu leerde ik bijvoorbeeld over chatten, 
maar kwam het onderwerp schrijven in taalniveau B1 
ook weer even kort voorbij. Omdat het ook goed is om 
daar wat over te weten tijdens het chatten. Ik vind het 
altijd super geregeld bij jullie en kom altijd uit Ede 
vandaan met weer een rugzak vol kennis! Daarom 
hebben we gelijk nog 2 medewerkers aangemeld voor de 
training.”
 

E-mail is achterhaald 

Bianca Leupen

“Binnenkort gaan 
nog 2 collega’s  

de training  
volgen!”



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.

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: 

We praten zoals we het zelf graag horen. We schrijven zoals we het zelf 
graag lezen. Daarom gaat het in onze communicatie vaak mis. We begrijpen 
niet wat de ander bedoelt. Onze eigen communicatievoorkeuren helpen ons 
dus niet alleen in ons leven. Ze zijn ook een bron van misverstanden en 
conflicten. 

 Na afloop van deze training ...
...  (her)kent u uw eigen dominante 

communicatievoorkeuren;
...  communiceert u effectiever door uw communicatie 

beter af te stemmen op de voorkeuren van de ander;
...  ontwikkelt u meer begrip voor uzelf en de voorkeuren 

van anderen.

De training wordt natuurlijk gegeven door een MBTI-
gecertificeerde trainer. 

Interesse in deze training? 

Op woensdag 27 september organiseren we deze 
training op ons kantoor in Ede voor € 395,-.  

Schrijft u zich in? Dan mag een collega met de 
training meedoen voor de helft van de prijs. Deze 

korting geldt niet voor last minutes en andere 
aanbiedingen. U kunt deze training ook organiseren 
voor meerdere collega’s. Wij maken de training dan 

helemaal op maat voor uw organisatie. 

Wat u zegt, bent u zelf! 

Stel: u bent een abstracte denker … 
U bent dol op modellen, visies en concepten. U denkt in 
uitdagingen en u maakt zich geen zorgen over de 
praktische haalbaarheid van uw ideeën. Dan zit u 
waarschijnlijk in de allergiezone van concrete mensen. 
Zij dwalen af bij uw wilde plannen en willen concreet 
weten wat u bedoelt.  

Wees u zich hiervan bewust 
Dan kunt u uw communicatievoorkeuren namelijk 
flexibeler inzetten en ze beter afstemmen op de 
voorkeuren van uw collega’s, studenten of andere 
gesprekspartners. Bijvoorbeeld door uw abstracte 
ideeën ook eens naar de volgende stap te vertalen:  
wat verandert er morgen?  

Tijdens de training ‘Effectief communiceren met  
MBTI’ … 
… ontdekt u in een veilige setting, aan de hand van 
praktische voorbeelden en leuke oefeningen, welke 
communicatievoorkeuren u heeft. Hoe u de 
communicatievoorkeuren van anderen herkent. En hoe u 
uw eigen voorkeuren effectief inzet in uw communicatie 
met anderen. Aan de hand van de oefeningen en 
voorbeelden bepaalt u uw eigen MBTI-profiel.  



“Ik ben dol op handleidingen 
   en instructies!”

“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 

“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. 

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 tekst 
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 
informatieaanbod 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.   

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:

“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



Maakt uw prullenbak overuren? 
Belanden er regelmatig onafgemaakte artikelen in? 
Slokt hij trouw al uw ‘probeersels’ op? En krijgt hij eens 
in de zoveel tijd een gefrustreerde schop? 

Ga eens na bij uzelf: hoe komt dat? 
• Vindt u het moeilijk om de opbouw van uw artikel aan 

te laten sluiten bij uw doel?
• Speelt u niet genoeg in op de leesmotieven van uw 

lezers? 
• Toont u niet genoeg lef en creativiteit? 

Dan is het niet gek dat uw prullenbak overuren maakt 
Want 1 van die redenen kan er al voor zorgen dat uw 
lezer afhaakt na de eerste paar zinnen die hij leest. U 
moet opvallen. Meteen. En precies inspelen op dát wat 
uw lezer interesseert. 

Een boeiend artikel schrijven, is niet eenvoudig 
Er zijn immers verschillende soorten artikelen. 
Verschillende doelgroepen. Verschillende 
onderwerpen. Dus wanneer gebruikt u nou 
welke opbouw? Wanneer welke schrijfstijl? 
Wanneer welk perspectief? Bovendien: u 
concurreert met al die andere boeiende 
artikelen waarmee uw lezers worden 
overspoeld. Hoe valt u dan nog op? 

Daarin helpen we u alvast op weg met een aantal handige tips en voorbeelden. 
Hebben? Stuur een e-mail met uw adresgegevens naar loo@lve.nl. 

Zet in de onderwerpregel: Boekje artikelen schrijven. 

BESTEL ONS GRATIS BOEKJE ‘HOE SCHRIJF JE EEN BOEIEND ARTIKEL?’ 

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

MEER WETEN?

Bel ons gerust via 
(0318) 69 69 00. 
Of neem eens een 

 kijkje op onze 
website: lve.nl.

Nee, natuurlijk niet, zult u zeggen. De bouwvakkers 
bouwen het gebouw, de binnenhuisarchitect richt het in. 
Ieder zijn vak. Precies. En met een website is het net zo. 
Toch zien we dat steeds meer webbouwers het schrijven 
van de teksten er ‘wel even bijdoen’. Het resultaat?

Teksten die je niet wilt lezen
•  Omdat ze misschien wel SEO-friendly zijn,  

maar onbegrijpelijk zijn.  
•  Omdat ze waarschijnlijk inhoudelijk wel kloppen,  

maar oersaai zijn. 
•  Omdat ze vast wel grammaticaal correct zijn,  

maar niet aansluiten bij wie u bent.

Neem uw content serieus!
Schakel voor het maken van uw content een expert in. 

Net zoals u doet voor het 
bouwen van uw site. Wij 
zijn die expert. En wij 
kunnen u op 2 manieren 
helpen.

1. Wij nemen u het werk uit handen 
Onze studio schrijft teksten die doen wat ze moeten 
doen: gelezen worden. Maar we maken ook 
infographics, animaties en films voor op uw site.  

2. Wij leren u zelf content te maken
In onze training ‘Webteksten’ leren we u in 1 dag 
pakkende teksten te schrijven. Informatie helder en 
bondig te verwoorden. En informatie overzichtelijk  
op te bouwen. 

U laat uw onderwijsinstelling 
toch zeker niet inrichten 
door  bouwvakkers?


