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De afdeling P&O van het Slingeland Ziekenhuis nam vorig jaar haar teksten grondig 
onder de loep. En besloot dat die wel weer eens in een nieuw jasje gestoken mochten 
worden. Ze mochten wat korter. Wat duidelijker. Wat aansprekender. Dus schakelde de 
afdeling ons in voor een training van 2 dagen. Op de eerste dag lag de nadruk op 
creatieve teksten, zoals vacatures. De tweede dag was gericht op informatieve tek-
sten, zoals brieven, e-mails en gespreksverslagen. Christie Kappelle, P&O assistent, 
vertelt meer over … 

 “Het lijkt wel een virus: ik wil iedere tekst herschrijven.”

… de aanleiding van de training
“We zijn bezig om onze P&O-teksten aan te passen, 
omdat sommige teksten vrij stijf zijn. Ze mogen best wat 
vlotter. Neem bijvoorbeeld onze vacatureteksten. Die 
plaatsen we sinds een paar jaar ook op LinkedIn en 
Twitter. Daar past de u-vorm die we nu gebruiken 
helemaal niet goed bij. Mensen spreken elkaar op social 
media aan met ‘je’ en het taalgebruik is veel informeler. 
We willen dat onze teksten daar ook bij passen.”
 
… de aanpak 
“Omdat het best lastig is om je eigen schrijfstijl te 
veranderen, besloten we jullie hulp in te schakelen. 
We startten met een e-learningmodule en volgden 
daarna 2 keer een training van een halve dag. 
De combinatie van e-learning en training 
was goed omdat je tijdens een hele dag 
trainen de concentratie soms een 
beetje verliest. Nu konden we de tijd 
mooi verdelen, alhoewel de 
e-learning wel langer duurde dan 
verwacht. En we konden 
tijdens de training gericht 
aan de slag met de 
leerpunten die we 
ontdekt hadden in de 
e-learning.”

De afdeling P&O van het Slingeland Ziekenhuis 
heeft het ‘heldere-taal-virus’ te pakken 

… de eerste bijeenkomst over creatieve teksten 
“Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we aan de slag gegaan 
om onze vacatureteksten pakkender te maken. Bijvoorbeeld 
met een leuke quote of een voorbeeld uit de praktijk. En daar 
zijn we nu dagelijks mee bezig. We interviewen collega’s over 
hoe hun werkdag eruitziet. Of over wat hun werk leuk maakt. 
En die informatie verwerken we in onze vacatures, zodat 
sollicitanten een beter beeld van een functie krijgen. Ik denk 
dat zo’n tekst veel meer aanspreekt dan een platte 
vacaturetekst. En bijkomend voordeel is dat collega’s het 
zelf ook leuk vinden om betrokken te worden bij de 
zoektocht naar een nieuwe collega.”

… de tweede bijeenkomst over informatieve teksten 
“In de tweede bijeenkomst lag de nadruk op schrijven 
voor lezers met taalniveau B1. Dat willen we namelijk  
in onze informatieve teksten (brieven, e-mails, 
webteksten, gespreksverslagen) gaan doen. Ook daar 

zijn we inmiddels al actief mee aan de slag. We 
hebben geen tijd om een hele dag brieven en 
e-mails te herschrijven. Maar we pakken er zo 

nu en dan eentje bij en die steken we dan in het 
jasje van onze nieuwe schrijfstijl.”

… wat de training heeft teweeggebracht 
“De training heeft ervoor gezorgd dat we weer 

energie hebben gekregen in het schrijven.  
     1 van mijn collega’s zei zelfs 

‘Dit lijkt wel een virus. Ik wil 
iedere tekst opnieuw 
bekijken en her schrijven.’ 
Het heeft ons echt aangezet 

om weer aandacht te hebben 
voor onze teksten. En er weer 

met een frisse blik naar te kijken. 
We missen soms de tijd. Het liefst 
herschrijven we alles meteen. Maar heldere, 

pakkende taal leeft in ieder geval weer 
echt op onze afdeling.”  

“Het was fijn dat 
we in de training 
met onze eigen 

teksten werkten. 
Een tekst van een 

ander spreekt 
toch minder aan. 

Dus dat 
maatwerk was 
heel prettig!”



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! 

Zet u infographics en animaties
in om patiënten te informeren?  
 Houd dan rekening met
 hun hersenen! 

Meer
informatie?
Neem een kijkje op: 

Zorginstellingen informeren wat af. Over behoorlijk complexe onderwerpen waar veel patiënten geen kaas van 
hebben gegeten. Dat doen ze steeds vaker via infogaphics en animaties.  Begrijpelijk, want dat zijn goede middelen 
om een boodschap op een begrijpelijke manier over te brengen (vooral aan laaggeletterden) ....

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?

… als ze goed ingezet worden in ieder geval  
Want net als de inhoud, heeft ook de vorm van een 
boodschap veel invloed op het begrip ervan. Zet u dus 
infographics en animaties in om uw patiënten te 
informeren? Houd dan rekening met de manier waarop  
u deze vormgeeft.

Zorg ervoor dat de vorm van uw boodschap niet 
te complex is 
Ons werkgeheugen raakt snel overbelast bij nieuwe 
informatie. Als u complexe informatie overbrengt in een 
complexe presentatievorm dan kunnen onze hersenen 
dat niet behappen. Ze moeten dan zoveel moeite doen 
om de presentatievorm te begrijpen dat er geen ruimte 
meer over is om de inhoud te begrijpen. En om die 
inhoud gaat het nou juist. 

Tip: gebruik in uw infographics en animaties simpele 
afbeeldingen met niet te veel details die af kunnen 

leiden. Voorzie die afbeeldingen van heldere onder-  
of bijschriften. Zorg er bij filmpjes voor dat de 
informatie niet te snel afgespeeld wordt. Anders 
hebben uw patiënten niet genoeg tijd om de 
informatie te verwerken.  

Houd rekening met de 2 kanalen van het 
werkgeheugen 
We hebben in ons werkgeheugen 2 kanalen om 
informatie te verwerken: een auditief kanaal en een 
visueel kanaal. Zorg er in uw boodschap voor dat er 
niet te veel druk op 1 van de 2 kanalen komt te liggen. 

Tip: gebruik in een filmpje een voice-over in plaats 
van ondertiteling. Een filmpje met ondertiteling zorgt 
namelijk voor veel druk op het visuele kanaal, doordat 
een patiënt zowel naar beelden als naar tekst moet 
kijken. Spreekt u de tekst in? Dan wordt de informatie 
verdeeld over het auditieve en visuele kanaal. 

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

MEER INFORMATIE ?

U organiseert natuurlijk geen training als slechts  
een paar medewerkers die nodig hebben 

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? 
Journalisten weten uw zorginstelling 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? 

Kijk op onze 
website: lve.nl

Dus ... u laat hun vaardigheden voorlopig voor wat het is. 
U vraagt de meer ervaren collega’s wat te coachen hier 
en daar.  En u wacht totdat meerdere collega’s dezelfde 
vaardigheden moeten verbeteren.

Dat is een oplossing. Maar niet de slimste. Ook niet de 
goedkoopste. Want waarom zou u wachten als u ook 1 of 
een paar collega’s binnen een dag voor een klein bedrag 
kunt laten opleiden? 

Schrijf uw medewerker in voor 1 van onze open trainingen 
Iedere week geven wij verschillende communicatie-
trainingen op ons kantoor in Ede. 

Dit heeft veel voordelen: 
•  Uw medewerker is slechts 1 dag van kantoor. 
•  Uw medewerker leert alleen die vaardigheden die hij 

nodig heeft. 
•  Uw medewerker leert van andere cursisten met een 

soortgelijke functie. 
•  Uw medewerker oefent met zijn eigen teksten. 
•  Uw medewerker mag na de training op een 

zelfgekozen moment feedback vragen aan de trainer. 

•  Schrijft uw medewerker zich in voor een training? Dan 
mag een andere collega meedoen voor de helft van de 
prijs! Deze korting geldt niet voor last minutes of voor 
andere aanbiedingen. 

•  We halen uw medewerker eventueel op van het station 
in Ede. En brengen hem of haar na afloop weer terug. 

Welke trainingen kunt u bij ons volgen? 
Tientallen. Over schriftelijke communicatie.  
Mondelinge communicatie. Of persoonlijke effectiviteit.

Een greep uit ons aanbod 
• Artikelen schrijven
• Brieven en e-mails 
• Chatten & Whatsappen
• Content mapping 
• Rapporteren 
• Spelling & grammatica 
• Storytelling 
• Telefoneren 
• Visueel communiceren 
• Voorspoedig vergaderen 
• Webteksten 


