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LOO VAN ECK COMMUNICATIE 

TRAINING - E-LEARNING - TEKST 

                NIEUWSBRIEF

Ze startte met een taaltoets … 
“Voor de training deed ik eerst een taaltoets, zodat 
trainer Sophie wist aan welke onderdelen ze extra 
aandacht moest besteden in de training. Daaruit bleek 
inderdaad dat ik sommige regeltjes nog goed onder de 
knie had en dat sommige onderdelen best een opfris-
beurt konden gebruiken. Met die onderdelen kon ik in de 
training gericht aan de slag.”

… en deed daarna een training 
“We begonnen de training ’s ochtends met theorie en  
’s middags gingen we daar spelenderwijs mee oefenen. 
Die combinatie zorgde ervoor dat we scherp bleven, 
omdat we onze hersenen steeds op een andere manier 
gebruikten. Met een hele dag theorie is de concentratie 
op een gegeven moment ook weg. Dat deed Sophie heel 
goed.”

Daarin ontdekte ze handige ezelsbruggetjes!
 “Een echte eyeopener uit de training vond ik ’t ex-
kofschip. Dat kende ik namelijk niet, terwijl het een heel 
goed hulpmiddel is voor de d’s en t’s. En zo ontdekte ik 
meer ezelsbruggetjes. Handig, want vroeger was het 
meer stampwerk. Ook vond ik het heel fijn om te merken 
dat ik niet de enige was die moeite had met bepaalde 
regels. Maar dat er dingen waren die iedereen lastig 
vond. Daardoor kon ik zelf ook opener zijn en was de 
drempel laag om dingen te vragen.”

Trainer Sophie Scheel
over de training:  

“De Nederlandse taal is 
best pittig. Maar door de 
fijne sfeer in de groep 
durfde iedereen vragen te 
stellen. Hierdoor was het 
een leerzame, maar vooral 
ook gezellige dag!”

INTERESSE IN DEZE 
TRAINING?

We organiseren de 
training op vrijdag 

4 augustus 
en maandag 

13 november op ons 
kantoor in Ede. 

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

korting geldt niet 
voor last minutes of 

andere aanbiedingen. 
Meer informatie 
vindt u op onze 
website: lve.nl. 

“Vroeger was het meer stampwerk” 

Nely Middelhoven 

“Ik heb vertraging: yes!”

“De samenvatting 
van de training ligt 
standaard in mijn 

bureaulade, zodat ik 
‘m erbij kan pakken 

als ik twijfel over 
bepaalde dingen. 

En jullie leuke poster 
over spelling hangt 
bij mij thuis boven 

mijn bureau.”

De Nederlandse taal is voortdurend in beweging. In de 
tijd dat Nely Middelhoven in de schoolbanken zat, 
leerde ze dan ook anders schrijven dan de studenten 
van vandaag. ‘Hoog tijd om de kennis weer eens op te 
frissen’, dacht Nely dan ook toen ze hoorde dat ze 
binnenkort meer gaat schrijven voor haar werk. Dus 
deed ze mee met onze training ‘Spelling & grammatica’. 
Samen met medewerkers van andere organisaties. 

Nely gaat straks meer mailen … 
“Ik werk als medewerker Klant en Communicatie voor 
Patrimonium woonservice. Dat houdt in dat ik het eerste 
aanspreekpunt ben voor huurders. Op dit moment 
komen ze vooral langs op kantoor of bellen ze ons met 
vragen. Maar binnenkort openen we een digitaal 
klantenportaal waar huurders ook terechtkunnen voor 
allerlei verschillende zaken. Zo’n portaal betekent dat 
het mailverkeer intensiever wordt. En dat ik dus veel 
meer ga schrijven dan ik nu doe. Dat wil ik graag foutloos 
doen, daarom had ik me aangemeld voor jullie training.”

… dus wilde ze de taalregels weer even opfrissen 
“Tijdens de training wilde ik vooral alle taalregeltjes 
weer even opfrissen. Want het is al een tijd geleden dat 
ik die leerde. Ik schreef voor de cursus vaak op gevoel, 
maar het is fijn om te weten waarom je dingen op een 
bepaalde manier schrijft. Om de regels achter 
bijvoorbeeld de d’s en t’s, hen of hun en dat of wat te 
kennen. Dat soort dingen wilde ik weer even vers in
mijn geheugen hebben.”



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 
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 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 juist vorm 
schrijft

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

“Ik ben dol op handleidingen en instructies!”

•  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. 

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: 

Wij delen graag 2 nieuwtjes met u! 

“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 geleerd! 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 werk instructie 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:



Steeds meer woningcorporaties zetten de chat in om vragen van huurders te beantwoorden. Want chatten is snel, 
interactief en laagdrempelig. Bovendien is het een perfect middel om op jonge huurders in te spelen. Uit onderzoek 
blijkt namelijk dat zij e-mailen achterhaald vinden en dat ze liever chatten. Chatten zorgt dus voor een positieve  
beleving bij huurders ...

… zolang het goed gebeurt natuurlijk 
Want het voeren van een goed chatgesprek is niet zo 
simpel als het lijkt. Medewerkers moeten weten wat ze 
doen. En inzien wat voor effect een gesprek heeft op de 
beleving van een huurder. Daarnaast moeten er duidelijke 
afspraken zijn over wat jullie als woning corporatie willen 
uitstralen. Genoeg om over na te denken. 

Wij helpen u graag alvast een beetje op weg met  
10 tips ... 

Tip 1. Open met een vraag of een bedankje en uw naam
Als de huurder nog geen vraag heeft gesteld, schrijft u:
Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond <meneer/
mevrouw Naam>. Ik ben <Voornaam Achternaam>.
Waarmee kan ik u helpen?

Als de huurder wel al een vraag heeft gesteld, schrijft u:
Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond <meneer/
mevrouw Naam>. Ik ben <Voornaam Achternaam>.
Bedankt voor uw vraag.

Tip 2. Kom meteen met de kernboodschap 
Vertel gelijk de belangrijkste boodschap. Behalve als u 
de vraag van de huurder niet begrijpt. Stel dan eerst 
vragen. En controleer of u de vraag goed heeft begrepen.

Tip 3. Zet uw boodschap in 1 bericht
Stuur niet meerdere berichtjes achter elkaar over 
hetzelfde onderwerp. Maar vat het antwoord op dezelfde 
vraag samen in 1 bericht. Zo blijft het overzichtelijk. 
Stuur eventueel een link mee voor meer informatie.  
Dat scheelt u en de huurder veel tijd.

Tip 4. Reageer snel
Bij een chatbericht is de kans groot dat de huurder op 
uw reactie wacht. Heeft u niet meteen een antwoord? 
Reageer dan bijvoorbeeld met: Bedankt voor uw vraag.  
Ik ga het meteen uitzoeken. Binnen een half uur hoort u 
weer van mij.

Tip 5. Schrijf persoonlijk 
Houd de taal persoonlijk! Net als in een echt gesprek. 
Ook als u kiest voor standaardteksten. Zorg dat de 
huurder ze niet herkent als standaard. 

Tip 6. Laat de ander weten wat u doet
De huurder ziet en hoort u niet. Maak dus heel duidelijk 
wat u doet. Moet u iets uitzoeken? Laat weten wanneer u 
erop terugkomt en hoe. Geef ook aan hoe het proces 
verder verloopt. En waar de huurder eventueel andere 
documenten kan vinden als dat nodig is.

Tip 7. Houd uw gesprek effectief 
Soms is het beter om over te gaan van chat naar telefoon 
of e-mail. Bijvoorbeeld als uw uitleg veel details bevat. 
Stel dan aan de huurder voor om te bellen.

Tip 8. Emoticons ... wel of niet gebruiken? 
Natuurlijk mag u emoticons gebruiken. Emoji’s, zoals 
smileys en andere kleine afbeeldingen, worden steeds 
vaker gebruikt in teksten. Niet alleen op social media, 
maar ook in e-mails en andere communicatie. Het 
schrijven met emoji’s kan u erg helpen met uw tekstdoel. 
Maar het kan ook verkeerd uitpakken. Maak daarom 
goede afspraken over het gebruik hiervan. En leg dit vast 
in een document.

Tip 9. Sluit persoonlijk af  
Vraag eerst: Is mijn antwoord duidelijk? Zo nee, vraag dan 
door.  Zo ja, schrijf dan: Kan ik u nog ergens mee helpen?
 
Tot slot, sluit vriendelijk en persoonlijk af: 
Nog een fijne dag!
Graag gedaan.
Ik hoor graag van u als u nog een vraag  
heeft.

Tip 10.  Zorg dus voor 4 stappen
in uw chatgesprek
De opbouw van een chatgesprek is: 

•  Opening: open met een vraag of  
bedankje en uw naam.

•  Vraag: vraag net zo lang door tot u  
de vraag van de klant goed begrepen  
heeft.

•  Terugkoppeling: geef antwoord of  
kom in actie.

•  Slot:  controleer of het antwoord duidelijk is.

Professioneel chatten?
Wij helpen u op weg met 10 tips! 



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? 

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

Maar er komt meer kijken bij een goed telefoongesprek 
Want … tijdens het telefoneren is het niet alleen belangrijk 
om verwachtingen te managen. Uw medewerkers moeten ook nog eens 
de regie kunnen houden in een gesprek. Goed kunnen luisteren. Goed kunnen 
doorvragen. Om kunnen gaan met emotionele bellers. Slecht nieuws kunnen 
brengen. Gesprekken kort, effectief én toch vriendelijk kunnen houden. En dat 
alles terwijl ze de huurder niet zien en ze hun non-verbale communicatie dus 
niet in kunnen zetten. 

Journalisten weten uw woningcorporatie 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. 

Kunt u even uw reactie geven? 

“Ik heb vertraging: yes!”

DAT IS GOED TE LEREN IN EEN TRAINING 
VAN 1 DAG 

In onze training ‘Telefoneren’ leren we 
cursisten de basis van het telefoneren. 
Maar we gaan ook een laag dieper. 
Wie zijn ze? Wie zijn hun klanten? 
Hoe reageren ze op elkaar? Vanuit 
die bewustwording leren ze hun 
nieuwe vaardigheden tactisch in
te zetten. 

Niemand vindt vertraging met zijn bus, trein of 
vliegtuig leuk. Maar mensen kunnen vaak best wel met 
vertraging omgaan als daarover goed gecommuniceerd 
wordt. Als er duidelijkheid is over waarom en hoelang 
ze moeten wachten. Hebben ze geen idee waar ze aan 
toe zijn? Dan krijgt een organisatie klachten.  

Het is belangrijk om verwachtingen te managen 
Dat geldt ook voor het telefoneren met 

huurders. Belt een huurder bijvoorbeeld 
over loszittende tegels? Dan is het 

belangrijk dat hij al weet wat hij kan 
verwachten voordat de huismeester 

langskomt. Verwacht hij namelijk dat 
hij nieuwe tegels krijgt, terwijl de 
huismeester ze alleen maar vast komt 

zetten … dan valt dat hem tegen en 
krijgt uw woningcorporatie klachten. 
Het is dus belangrijk dat uw 
medewerkers weten hoe ze 
verwachtingen managen.  


