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Lodewijk van Noort

Journalisten weten uw gemeente gemakkelijk te vinden 
Ze durven alles te vragen. Overal. Op elk ongeschikt 
moment. Want iedere journalist wil het beste verhaal. Hét 
verhaal dat de meeste aandacht trekt van zijn doelgroep. 

U houdt het niet tegen. Sterker nog: u moet er iets  
mee doen!
Want u wilt niet dat uw imago een deuk oploopt door een 
paar verkeerde zinnen tijdens een mediaoptreden. Zorg 
dus dat u voorbereid bent op de brutaliteit van 
journalisten. Zorg dat u een goed verhaal klaar heeft. Zorg 
dat u weet hoe u het gesprek naar uw hand zet. Dat u heel 
bewust die informatie geeft die u kwijt wilt. En vooral 
precies weet wie u tegenover u heeft.  

Leer hoe u journalisten overdondert 
Zodat mediaoptredens geen zenuwen bij u oproepen, 
maar gezonde spanning. Die u iets oplevert.

Wees gerust. U hoeft dit 
nu niet te doen. Maar zo’n 
vraag kan u wel 
onverwachts gesteld 
worden. En met een 
beetje pech staat er dan 
ook nog een camera op u 
gericht. Of bent u live te 
horen op de radio. 

Bestel onze gratis infographic met tips over hoe u het beste 
kunt omgaan met de media. Stuur een e-mail met uw 

adresgegevens naar loo@lve.nl. Zet in de onderwerpregel: 
Infographic omgaan met de media. 

HULP NODIG? 

Kunt u even uw reactie geven? 

Op 16 mei heeft een vakjury Lodewijk van Noort,  
senior communicatieadviseur bij gemeente Den Haag, 
gekozen tot Ambassadeur Heldere Taal voor de 
overheid 2017. Lodewijk versloeg in de eindstrijd  
2 andere genomineerden van de shortlist:  
Mariska Briels (Dienst Dommelvallei) en  
Renske Feikema (gemeente Bloemendaal). 

Waarom is Lodewijk Ambassadeur Heldere Taal 2017? 
Dit zei de jury: 
• “Lodewijk creëert op een originele manier 

interactie met inwoners. Hij gebruikt die 
informatie om de communicatie van gemeente 
Den Haag te verbeteren.”

• “We zijn erg onder de indruk van Lodewijk zijn 
originele aanpak. Hij ontwikkelt een 
Jongerenstadslab. En hij gebruikt multimediale 
middelen zoals animaties, infographics en video’s 

om de boodschap aan de doelgroep te vertellen.” 
• “Het gaat Lodewijk echt om de mensen die 

ervaren dat de afstand met de overheid te groot 
is. Hij helpt die mensen om de teksten van de 
overheid te begrijpen.” 

• “Lodewijk stimuleert anderen om steeds na te 
denken over hoe je je doelgroep benadert en dat 
werkt erg aanstekelijk.” 

Lodewijk is voor een jaar Ambassadeur 
Heldere Taal. Hij gaat in dat jaar heldere 
taal flink promoten binnen  
de overheid! 

Wordt vervolgd ...

Meer informatie vindt u op:  
www.ambassadeurhelderetaal.nl.

Lodewijk van Noort is dé nieuwe Ambassadeur Heldere Taal! 



Hoe zit het met de communicatie van de wijkteams? 
Zij voeren keukentafelgesprekken met 
hulpbehoevende inwoners. En sturen de inwoners  
vervolgens gespreksverslagen en beschikkingen. Zijn 
die ook glashelder? Klantgericht? Persoonlijk? Stralen 
ze uit wat u als gemeente uit wilt stralen? 

Die communicatie heeft namelijk invloed op  
uw imago 
Want wat gebeurt er als een inwoner niets van een 
brief van een wijkteam snapt? Zich totaal niet in een 
gespreksverslag herkent? Of als een boodschap hard 
en onpersoonlijk overkomt? Juist. Dan spreekt hij uw 
gemeente aan op die slechte communicatie. En loopt 
uw imago schade op. Zo zonde van al die tijd die u 
steekt in helder communiceren. 

Zorg dat u en de wijkteams in 1 lijn communiceren 
Dat de wijkteams uw kernwaarden kennen. En ze 
toepassen in al hun communicatie. Zodat inwoners  
geen onderscheid zien in uw communicatie en de 
communicatie van de teams. Maar overal even 
klantgericht geholpen worden. 

Wij kunnen helpen 
Bijvoorbeeld met op maat gemaakte trainingen voor de 
wijkteams. Hierin staan uw kernwaarden en 
schrijfafspraken centraal. We kunnen de focus leggen op 
brieven en e-mails. Maar ook op gespreksverslagen of een 
combinatie van verschillende tekstsoorten. Natuurlijk 
kunnen we teksten ook herschrijven. U bepaalt! 

Wijkteams: 
goed of slecht
voor uw imago? 
De inwoner centraal. Daar werkt u met man en macht aan. Uw website is om  
door een ringetje te halen. Uw KCC helpt inwoners efficiënt en klantgericht  
aan de telefoon. En uw brieven en e-mails? Die zijn in 10 seconden te lezen.  
U bent goed bezig. Maar ...

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: 



“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

“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:



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

Jullie gaan aan de slag met helder schrijven én 
strategisch adviseren. Waarom? 
“Omdat we vorig jaar onze visie op onze dienstverlening 
hebben ontwikkeld. We willen dichtbij onze inwoners staan 
en persoonlijke, betrokken en betrouwbare dienstverlening 
leveren. Daar passen heldere brieven en e-mails naar de 
inwoners van de 3 verschillende gemeenten bij. Maar ook 
begrijpelijke raadsvoorstellen voor de 3 gemeentebesturen. 
We willen alles in 1 lijn hebben. Misschien is dat een utopie, 
maar we hopen dat de verschillen tussen de gemeenten er 
na dit traject niet meer zijn.”

Klinkt als een flinke klus! Hoe pakken jullie dit 
opleidingstraject aan? 
“Dat is het ook! We gaan 200 mensen opleiden in het 
schrijven van heldere voorstellen. Dat project zijn we nu 
gestart met jullie trainer Joep. Hij is 1 dag per week 
aanwezig op 1 van onze locaties en coacht onze medewer-
kers in het schrijven van de voorstellen. Hij beoordeelt 
daarbij niet alleen de structuur, vorm en opbouw van een 
stuk. Maar hij kijkt ook of de adviseurs strategisch en 
bestuurlijk sensitief adviseren. In september krijgen de 
medewerkers vervolgens een training van Joep.”

Opvallende keuze: eerst coachen en daarna een 
training. Hoezo doen jullie dat zo? 
“Daar hebben we voor gekozen omdat Joep dan al feeling 
krijgt bij de raadsvoorstellen. Hij weet precies wat er al 
goed gaat bij het schrijven en waar hij extra aandacht aan 
moet besteden in de training straks. Zo kan hij onze 
medewerkers dus heel gericht opleiden.”

Wat vinden de medewerkers van de coachgesprekken? 
“Natuurlijk zijn er altijd mensen bij die een coachgesprek 
zonde van de tijd vinden. Maar de meeste mensen vinden 
de gesprekken met Joep gelukkig leuk én nuttig. Ze vinden 
dat hun voorstellen er beter door worden. 

In 2014 werd de BAR-organisatie opgericht: een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. De eerste jaren na de oprichting lag de focus vooral op het functioneren van de 
organisatie. Maar nu is er ruimte om de kwaliteit van de communicatie en dienstverlening te verbeteren.  
Cherren Tang, projectmanager Gebiedsontwikkeling in Barendrecht, vertelt over onze samenwerking.  
Het doel? We leren 700 mensen om heldere brieven, e-mails en raadsvoorstellen te schrijven. 

En ook onze domeindirecteuren raden mensen aan om 
hun stukken door Joep te laten controleren.”

En hoe zit het met de brieven en e-mails? 
“Dat traject pakken we op een andere manier aan. Hiervoor 
laten we 30 van onze medewerkers door jullie opleiden als 
taalcoach. Zij leren van jullie hoe ze teksten schrijven in 
taalniveau B1, hoe ze feedback geven, hoe ze coachge-
sprekken voeren en hoe ze omgaan met weerstand. Zodat 
ze vervolgens zelf 500 van onze medewerkers kunnen leren 
om brieven en e-mails in taalniveau B1 te schrijven. Die 
500 medewerkers hebben overigens vooraf wel jullie 
e-learningmodule Schrijven in taalniveau B1 gevolgd, 
zodat ze de basis kennen. De coaches kunnen dan verder 
verdiepen in workshops.”

Best spannend om zoveel mensen op te leiden.  
Is er wel animo voor de functie taalcoach? 
“Een projectteam en jullie werken samen aan een cam-
pagne om mensen hiervoor te enthousiasmeren. Ik denk 
dat die campagne zo aansprekend is dat straks iedereen 
misschien wel coach wil worden!”

Jullie pakken dit project deels intern op en besteden 
het deels uit aan ons. Waarom past dat bij jullie? 
“Wij geloven heel erg in maatwerk en dat komt in de 
samenwerking met LVE naar voren. In zo’n grote 
organisatie als de BAR-organisatie is het niet 
fijn als iedereen over 1 kam wordt geschoren. 
Daarom peilen we per afdeling en per domein de 
behoeften. Jullie denken goed met ons mee als we 
tips of adviezen nodig hebben en daar steken we 
veel van op. Wij leveren de gevoeligheden en de 
cultuur van de organisatie en jullie geven jullie visie
op heldere taal. Zo hebben we een mooie  
samenwerking!”

Cherren Tang

Een groot en uitdagend project: 

“Wij leveren de 
gevoeligheden 
en de cultuur 

van de 
organisatie

en jullie geven 
jullie visie op 
heldere taal.  

Zo hebben we 
een mooie 

samenwerking!”

BAR-organisatie leidt 700 medewerkers 
op om in 1 lijn te schrijven  


