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Waarom deed je mee aan de training?
“Het leek ons als communicatieteam verstandig om onze 
kennis weer eens op te frissen.  Aangezien we elke dag 
met communicatie en teksten bezig zijn. Je kunt altijd 
wel wat aan je schrijfvaardig heid verbeteren. Ik denk  
dat veel mensen weleens een taalregeltje vergeten.  
Je kennis zakt toch weg. Hoe beter je Nederlands,  
hoe beter je teksten!” 

Wat voor soort teksten schrijf je? 
“Ik schrijf vooral nieuwsbrieven en artikelen over wat wij 
als architectenbureau doen. Daarbij houd ik rekening 
met onze 3 doelgroepen: onze (potentiële) opdracht-
gevers, geïnteresseerden in architectuur en potentiële 
nieuwe werknemers. Tussen deze doelgroepen kan ik 
weleens van stijl wisselen. De ene doelgroep spreek ik 
bijvoorbeeld informeler aan dan de andere. Maar taal- 
en spelfouten mogen in geen enkele tekst voorkomen.”

Je hebt eerst een taaltoets gemaakt. Wat houdt dat in?
“Iedereen die deelnam aan de training, maakte vooraf de 
digitale taaltoets. De toets bestond uit 45 vragen over 
verschillende onderwerpen. Zo ontdekten we hoe we 
scoorden op elk onderwerp. De onderwerpen waren 
bijvoorbeeld: dat en wat, hen en hun, als en dan, 
tussen-n en werkwoordspelling. Met de resultaten van 
mij en mijn collega’s kon trainer Lieke haar programma 
afstemmen op onze aandachtspunten.”

Hoe vond je het om de taaltoets te maken?
“De taaltoets was leuk om te maken. Het was een soort 
schoolse oefening. Uiteindelijk scoorde ik een 7,3. 

“Je kunt nooit goed genoeg 
Nederlands”

Dus de schade  viel nog mee. Ik wist wel dat mijn 
Nederlands goed was. Maar de score mocht wel wat 
hoger zijn. Er waren zeker een aantal regels die ik niet 
meer goed wist. Vaak schrijf je gewoon op de manier 
waarop je denkt dat het goed is. Je denkt niet over elk 
regeltje na.”

Heb je na de toets nog veel geleerd in de training?
“Ik heb ontzettend veel in de training geleerd! Ik 
dacht bijvoorbeeld dat ik de werkwoordregels rondom 
d/t het lastigst zou vinden. Maar dat ging best goed. 
Met de regels van hen/hun had ik meer moeite. Alle 
regels die vroeger door de jaren heen op school 
voorbijkwamen, hebben we nu in 1 dag doorgenomen. 
We hebben elk onderdeel van spelling en grammatica 
wel gehad. De trainer legde steeds per onderwerp de 
regel uit. Daarna maakten we oefeningen en bespraken 
we deze. Ik heb over elk onderwerp wel wat geleerd. 
Het was voor mij vooral opfrissen van de kennis van 
alle regels.”

Hoe was het om samen met je collega’s de training  
te volgen?
“Het was erg goed om samen de training te volgen. Het 
was niet alleen nuttig voor onze taal- en schrijfvaardig-
heid, maar het was ook een soort teambuilding. Je zit 
namelijk de hele dag met elkaar en bespreekt alles 
samen. Je bent even met andere dingen bezig dan het 
dagelijkse werk. Zo spreek je elkaar ook weer eens op 
een andere manier. Eigenlijk 2 vliegen in 1 klap dus!”

Zou je de training aan anderen aanraden?
“Zeker! De training is voor iedereen nuttig. Ik denk dat 
het grootste deel van de Nederlanders niet foutloos  
schrijft. Iedereen denkt vaak dat ‘ie het wel kan. Maar 
de Nederlandse taal valt soms nog vies tegen. Je moet 
alle regels echt goed kennen. En er zijn 
zoveel regels én uitzonderingen op  
die regels."

Ik ben gisteren met hun/hen uit eten geweest. 
Toen heb ik hun/hen het etentje cadeau gegeven. 
Ik ben ervan uitgegaan/er vanuit gegaan dat ze dit waardeerden. 

Architectenbureau Inbo: 

Kunt u zonder nadenken de juiste antwoorden aanwijzen? Of twijfelt u toch? De 
Nederlandse taal kan ontzettend lastig zijn! Zelfs als u nog zoveel teksten schrijft.  
En de Nederlandse taal nog zo goed denkt te beheersen. Foutjes glippen er zo door-
heen. En dat is natuurlijk erg jammer, want taalfouten staan slordig! Michiel, mede-
werker Communicatie bij architectenbureau Inbo, volgde samen met zijn collega’s de 
training Spelling en grammatica. Want: “Je kunt nooit goed genoeg Nederlands”.

MEER INFORMATIE OVER  
DE TRAINING SPELLING  

EN GRAMMATICA? 



Een inhoudelijk sterk advies ... 
... dat op papier totaal niet  
uit de verf komt. Doodzonde! BEST

BOSS
EVER

Wat is uw advies precies?

GEEF ANTWOORD OP 
ZIJN 2E VRAAG

BEST
BOSS
EVER

Waarom zou ik daarmee 
akkoord gaan?

GEEF ANTWOORD OP 
ZIJN 3E VRAAG

BEST
BOSS
EVER

Heeft u hier echt goed over nagedacht?
Overal rekening mee gehouden?

GEEF ANTWOORD OP 
ZIJN 4E VRAAG

GEEF ANTWOORD OP DE 
1E VRAAG VAN LUUK

Waarom krijg ik dit advies van u?

BEST
BOSS
EVER

Tip! Een kanttekening formuleren lukt gemakkelijker 
als u na het beslispunt het woord ‘maar’ denkt.

Tip! Denk het woordje ‘want’ tussen uw beslispunten 
en uw argumenten. Zo kan de beslisser ze logisch met 
elkaar verbinden. 

Tip! Schrijf hier dus geen inleidende informatie op. 
En al helemaal geen argumenten.

Tip! Houd het kort. En beschrijf zeker geen informatie 
die in eerdere beleidsfases al aan de orde is gekomen. 

HOE U IEMAND OVERTUIGT MET HELDER SCHRIJVEN ...

2.1 Hierdoor bereiken we een groter effect met cameratoezicht
De werkgroep kan de camerabeelden namelijk gaan monitoren.  Waardoor de werkgroep het project beter kan sturen.

Kanttekeningen
1.1 Het is onduidelijk in hoeverre cameratoezicht bijdraagt aan een veilige omgevingEr zijn namelijk meerdere acties ondernomen om de veiligheid in het cameragebied teverbeteren en overlast te verminderen. Denk hierbij aan de sloop van de Philipsschool. 

Inleiding
Sinds april 2014 hangen er 9 camera’s in het 

centrum van Eckloo. Van december 2016 tot maart 

2017 hebben we het cameratoezicht geëvalueerd. 

Het advies

1. Het cameratoezicht in het centrum van Eckloo te 

verlengen met 5 jaar.

2. Een werkgroep cameratoezicht in te richten.

Argumenten

1.1 Dit waarborgt de veiligheid in het cameragebied

Sinds de invoering van het cameratoezicht is het 

rustiger in het cameragebied. Dat geven bewoners, 

ondernemers en politie aan. Daarnaast is er een 

daling van het aantal aangiften en incidenten. Dat 

blijkt uit politiecijfers.

Verplaats u eens in de lezer van uw adviesstukken. Bijvoorbeeld in Luuk.

Dit is de inleiding. 
U beschrijft hier: 

• de context. Dus: wie, wat, 
wanneer, waar.  
Of het beleidskader. Dus: een wet 
of eerder genomen besluit;

• waarom u nu met dit voorstel 
komt; 

• relevante en concrete gegevens. 
Dus: cijfers, namen, wetten,  
data …

Dit zijn de beslispunten. 
U beschrijft hier:

• waar de beslisser ‘ja’ tegen moet zeggen; 
• waar hij dan indirect ook allemaal ‘ja’ 

tegen zegt. Zoals: wat kost het? Uit 
welk potje moet ik dat gaan betalen? En 
moeten er misschien processen wijzigen? 

Dit zijn uw argumenten. 
U beschrijft hier:

• waarom de beslisser ‘ja’ moet zeggen 
tegen uw oplossing voor het probleem; 

• een toelichting bij ieder argument. Zodat 
de beslisser weet dat u dit goed heeft 
uitgezocht.

Dit zijn uw kanttekeningen.  

• Hier beschrijft u kort en stellend waar 
de beslisser zich nog zorgen over kan 
maken. 

• U geeft een toelichting bij iedere 
kanttekening. 

• U neutraliseert de kanttekeningen 
door ze acceptabel te maken. Of 
door een inschatting te geven van de 
risico’s. 

Uiteraard moeten alle burgers de communicatie van 
de overheid kunnen begrijpen. Dat is hun recht! Maar 
helder schrijven binnen de overheid is minstens zo 
noodzakelijk! Natuurlijk: de kans dat schrijver en lezer 
elkaar begrijpen is groot. Evenals de motivatie om te 
gaan lezen. Maar een inhoudelijk sterk verhaal dat niet 
helder op papier staat, overtuigt een lezer ook niet. En 
dat is doodzonde! 

Daarom inspireren wij dagelijks (beleids)adviseurs (bij 
de overheid) hun communicatie te verhelderen, zodat 
zij akkoord krijgen op hun sterke adviezen! 

Meer kennis over helder en overtuigend adviseren? 
www.loovaneck.nl 
www.ambassadeurhelderetaal.nl
(0318) 69 69 00 
loo@lve.nl

“De korte en krachtige argumenten en kanttekeningen zorgen voor 
duidelijke voorstellen. Het is fijn dat ik in 30 seconden weet waartegen 
ik ‘ja’ of ‘nee’ zeg. En … wat daarbij de mogelijke mitsen en maren zijn. Ik 
heb tegenwoordig ook geen vragen meer na het lezen van een voorstel.” 

Heleen van Rijnbach, burgemeester gemeente Etten-Leur en lid 
dagelijks bestuur Regio West-Brabant

“Raadsleden hebben over het algemeen weinig tijd om voorstellen te 
beoordelen. Daarom is het heel belangrijk dat voorstellen duidelijk en 

concreet zijn. Die lezen wij helaas weinig. Een voorstel van Regio West-
Brabant vormt daarop tegenwoordig een positieve uitzondering. De 

structuur van het voorstel helpt bij het overtuigen.” 
Caspar Rutten en Henk van der Velde, raadsleden gemeente Breda

“Less is more. Schrap alle overbodige tussenwoorden en schrijf actieve 
zinnen. Dan weet ik zeker dat je niets te verbergen hebt en dat werkt dus 

overtuigend.”
Petra Lepolder, wethouder gemeente Steenbergen en 

voorzitter Platform Wonen

Een voorbeeld van een helder advies

Zo hebben deze beslissers heldere adviezen ervaren

En? Bent u overtuigd? Pas 
de tips eens toe. Succes!

BEST
BOSS

EVER

Ik wil een duidelijke oplossing (het advies) 
voor het probleem lezen. En dat advies moet 
helder onderbouwd zijn met argumenten. 
Want dat komt krachtig over. Verder ben ik 
allergisch voor woorden als zouden, kunnen, 
worden, hopen, willen, zullen … En liever lees 
ik geen afkortingen en ambtelijk taalgebruik.

Luuk GelukWethouder gemeente Eckloo

HOE OVERTUIGT U LUUK

Femke van Damme
Ambassadeur Heldere Taal 2016/2017
Communicatieadviseur Regio West-Brabant

Beste adviseur, 

Ik adviseer u uw adviesstukken helder te 
schrijven en helder te structureren. Waarom? 
Omdat de beslisser van uw adviesstukken dan 
binnen 30 seconden weet waarover hij moet 
beslissen én waarom. Bovendien levert het 
krachtigere adviezen op. En versnelt het de 
besluitvorming. ‘Ja, ja, mooi verhaal’, hoor ik u 
denken. Laat u inspireren door deze poster ... 
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Besluit

BELEIDSCYCLUS

Uw doel in deze fase is uw beslisser
overtuigen van uw advies ...

Als adviseur schrijft u regelmatig adviezen voor een 
directie, bestuur, raad of college. U wilt dat deze 
lezers, de beslissers, akkoord gaan met uw geniale 
idee of geweldige oplossing voor een probleem. Als 
schrijver bevindt u zich dan in de adviesfase van de 
beleidscyclus.

... dat gaat een stuk verder dan informatie delen. En u 
heeft slechts 1 A4 aan tekst om dat advies perfect uit 
de verf te laten komen. Hoe pakt u dat aan?
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Waarschijnlijk hoeven we u er niet meer van te 
overtuigen dat het belangrijk is dat uw klanten, 
patiënten of burgers de teksten van uw organisatie 
begrijpen. Maar bent u er ook van overtuigd … 

… dat heldere teksten binnen uw organisatie net zo 
belangrijk zijn?  
Denk bijvoorbeeld aan de schriftelijke adviezen in uw 
organisatie. Natuurlijk: de kans dat de lezer (directie, 
managementteam, raad of college) en de schrijver (de 
adviseur) elkaar begrijpen is groot. U kunt er immers van 
uitgaan dat het interesse-, kennis- en taalniveau van de 
lezer redelijk hoog is. Dat maakt de motivatie  
om te gaan lezen groot. Maar ondanks dat: als een 
inhoudelijk sterk advies niet helder op papier staat, 
overtuigt het een beslisser alsnog niet!  
Dat is dood zonde. Bovendien vertraagt het 
besluitvormingsproces enorm. 

Daarom inspireren wij
u graag om ook uw interne 
communicatie te 
verhelderen … 
… zodat uw adviseurs akkoord krijgen op hun sterke 
adviezen! Ze gaan anders denken en dus anders 
schrijven. Niet alleen duidelijker. Maar vooral ook 
strategischer. En bijkomend voordeel: het 
besluitvormingsproces versnelt! 

… met een GRATIS poster voor 
iedereen die adviseert op papier
Samen met onze Ambassadeur Heldere 
Taal 2016/2017, Femke van Damme, 
maakten wij een inspirerende poster 
over dit onderwerp: ‘Hoe u iemand 
overtuigt met helder 
schrijven …’. Speciaal voor 
boven het bureau van al uw 
(beleids)schrijvers. 

INTERESSE?

Stuur een e-mail met 
uw adresgegevens naar 

loo@lve.nl. Zet in de 
onderwerpregel: poster 

heldere taal. Dan valt 
de poster binnen korte 

tijd bij u op de mat. 
Bekijkt u de poster 

liever digitaal? U kunt 
‘m via onze website 

downloaden. 

Ze stalen alles wat los en vast zat
Het raam klepperde zachtjes in de wind. Het gordijn was naar 
buiten gewaaid en plakte verregend tegen het kozijn. De hout-
splinters rond het slot staken gemeen alle kanten uit. Binnen was 
de aanblik nog treuriger: opengetrokken kasten. Een omgevallen 
vaas. Een uitgetrapte peuk op het pas gepoetste parket.  
Er was ingebroken.
 
De politie stond binnen een half uur op de stoep. Een rapport was 
snel opgesteld. Maar bij het lezen gingen de wenkbrauwen steeds 
vaker omhoog. Niet alleen het aantal spel- en stijlfouten was 
verbazingwekkend. Maar vooral het onderstaande fragment 
verraste erg.
 
‘Gestolen uit de woning: een klein portemonneetje met zwart geld.’
 
Vooruit. Een foutje is snel gemaakt. De agent paste het rapport met 
een brede grijns op zijn gezicht aan. Een nieuw exemplaar werd 
overhandigd.  Weer schoten de wenkbrauwen omhoog.
 
‘Gestolen uit de woning: een klein zwart portemonneetje met losgeld.’ 

Zucht. ‘Los geld’ is toch net wat anders dan ‘losgeld’. En dat 
geldt voor veel woorden. Of je iets aan elkaar of los schrijft, 
maakt echt wat uit. Denk bijvoorbeeld aan ‘stomme filmacteurs’, 
‘lange afstandsloper’ en een ‘klein kind’ of een ‘kleinkind’.

Helder schrijven = overtuigen!

Training Spelling en grammatica
Kunt u in het nieuwe jaar wel een opfrisser 
gebruiken? Doe mee met onze training 
Spelling en grammatica. Na 1 dag kent u de 
belangrijkste taalregels en uitzonderingen weer. 
En kunt u de regels toepassen in de praktijk! 

Data en kosten: Prijs

woensdag 10 januari 2018 € 395,00

maandag 23 april 2018 € 395,00

vrijdag 6 juli 2018 € 395,00 

dinsdag 4 september 2018 € 395,00

vrijdag 2 november 2018 € 395,00

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

Meer informatie vindt u op: lve.nl. 



Meer vrijwilligers betekent minder werk 
“We willen graag dat onze vrijwilligers leren om andere 
mensen uit hun netwerk te enthousiasmeren om ook 
vrijwilliger te worden. Zodat ze elkaar wat vaker kunnen 
afwisselen. Sommige wijken kunnen namelijk best wel 
wat versterking gebruiken. En wie kunnen anderen nu 
beter enthousiasmeren om vrijwilliger te worden dan de 
vrijwilligers zelf? Precies! Daarom vroegen we jullie om 
onze vrijwilligers te leren pitchen.”

Duindorp. Zeeheldenkwartier. Loosduinen. Zomaar wat Haagse wijken waar bewoners 
zich vrijwillig inzetten voor de veiligheid van hun wijk. “Je kunt niet genoeg oren en ogen 
in de wijk hebben”, vertelt Conny Verheij-Knoester, beleidsmedewerker Stadsdelen en 
Wijken bij de gemeente Den Haag. Daarom mochten wij de vrijwilligers leren hoe ze via 
een pitch andere mensen ook enthousiasmeren om vrijwilliger te worden. Dat deden 
we tijdens de Stedelijke netwerkdag die de gemeente Den Haag voor de vrijwilligers 
organiseerde. Conny vertelt verder ...

Jezelf verkopen in 1 minuut 
“De workshop Pitchen was heel leerzaam! De vrijwilligers 
leerden zichzelf verkopen in 1 minuut. Wat ik daar vooral 
sterk aan vond, is dat ze een andere manier van denken 
leerden. Je hebt vaak de neiging om alleen na te denken 
over wat jij wilt vertellen. Maar je wilt iets van andere 
mensen: namelijk dat ze vrijwilliger worden. Dus moet je 
juist inspelen op de voordelen van vrijwilliger zijn. Waarom 
zou iemand vrijwilliger willen worden? Wat is er leuk of goed 
aan dat werk? Dát moet naar voren komen in een pitch.”

Hoor en zeg het voort! 
“Er zijn ongeveer 43 wijkgebonden groepen vrijwilligers 
en van elke groep waren er 2 tot 3 mensen op de 
Stedelijke netwerkdag aanwezig. Die mensen waren erg 
enthousiast en gaven aan dat ze de informatie breder uit 
willen zetten in de teams. En dat was precies ons doel: 
ga als team met de informatie aan de slag. Hoor en zeg 
het voort!”

KijKen, KijKen én Kopen! 

MOOI!

ROYAALGROOT

1
LVE Wetenschappelijk #5

Wat is het effect van adjectieven en verhalen in online advertentieteksten? 

1

MAAK je WeBpAGinA’S BeTeR

VinDBAAR MeT Seo

LVE-trainer Tom over de Stedelijke netwerkdag: 
Alle vrijwilligers van de gemeente Den Haag doen goed 
en mooi werk. Ze zijn waardevol voor hun eigen wijk en 

de stad als geheel. En vertellen passievol en enthousiast 
over hun werk. In de workshop bekeken we hoe we dat 

enthousiasme ook bij anderen teweeg konden brengen. Zodat 
andere mensen zich misschien ook aan wilden sluiten bij hun team. En waar 
word je enthousiaster van? Een gesprek waarin de vrijwilliger alleen maar 
over zichzelf praat (‘ik doe erg goed werk voor de wijk’) of een gesprek waarin 
de vrijwilliger zich juist verplaatst in de ander (‘het geeft je veel voldoening als 
je merkt dat je buren veilig over straat kunnen’)? Precies. 

De vrijwilligers van de gemeente Den Haag  
zoeken vrijwilligers, want je kunt niet  
genoeg oren en ogen in de wijk hebben!  

Hoe schrijf

je een boeiend

artikel ?Wilt u in 10 minuten weten ...
… hoe u een boeiend artikel schrijft? 
… hoe u een indrukwekkend verhaal vertelt?  
… hoe u uw teksten goed vindbaar maakt voor zoekmachines?
… hoe u een overtuigende advertentietekst schrijft?
… hoe u ervoor zorgt dat uw klanten tevreden zijn na een chatgesprek?
… hoe u teksten schrijft die geschikt zijn voor lezers met taalniveau B1? 
… of een beeld écht meer zegt dan 1.000 woorden?
… of tussenkopjes in brieven nuttig zijn?

?
1

LVE Storytelling #1

What’s you
r

STORY

Lees dan onze gratis  
10-minuten-boekjes! 
Dat zijn compacte boekjes vol handige 
voorbeelden, tips, stappenplannen en 
adviezen. Die u in een mum van tijd heeft 
uitgelezen. Benieuwd?  
U vindt alle boekjes op 
onze website bij het 
onderdeel ‘Boeken en 
publicaties’. 

SimSalabim en je tekSt 

iS in 10 Seconden 
te begrijpen

29150_lve_Minimagazine LVE B1_v11.indd   1

16-03-16   11:30

Tom Kottink

Veel leesplezier! 



Belangrijke vragen verdienen  
heldere antwoorden!
Zorgkantoor Midden IJssel neemt haar website onder de loep 

Daarom neemt Zorgkantoor Midden IJssel binnenkort 
haar website onder de loep
Het zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg uit 
voor de ongeveer 177.000 inwoners van de 
gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. 
En wil inwoners daar zo goed mogelijk over 
informeren. De website is 1 van de belangrijkste 
bronnen waarop mensen naar informatie zoeken. 
Dus wil het zorgkantoor die zo toegankelijk 
mogelijk voor de lezer maken. Tirza Jager, 
verantwoordelijk voor de website, deed mee met 
onze training Webteksten om daar tips en trucs 
voor te krijgen! 

Ze vertelt meer over …  

… de aanleiding van de training
“Wij zijn een klein cliëntgericht zorgkantoor. En we 
willen dat cliëntgerichte ook uitstralen op onze 
website.  Bezoekers moeten zo snel en makkelijk 
mogelijk het antwoord kunnen vinden op hun 

vragen. En weten waar ze terechtkunnen voor 
aanvullende informatie. In de training wilde ik 

hier graag praktische tips voor krijgen. Ik 
wilde bijvoorbeeld leren hoe je meer zegt 
in minder woorden. Hoe je kort en bondig 
schrijft, maar toch alle informatie geeft 

die de lezer nodig heeft. En hoe je op een 
natuurlijke manier naar documenten 

verwijst. Maar eigenlijk waren alle tips en 
trucs welkom.”

… de leermomenten 
“Tijdens de training leerde ik onder andere hoe 
belangrijk het is om lezersgericht te schrijven.  
Om te schrijven in een piramide. Door eerst de 
belangrijkste informatie voor de lezer te geven en 
daarna pas de onderbouwing en details. Dat is 
namelijk een volgorde die prettig en 
vanzelfsprekend is voor een lezer.”

… de besefmomenten 
“Hoe vanzelfsprekend het lezersgericht schrijven 
ook klinkt … Je hebt als schrijver toch vaak de 
neiging om juist in een trechter te schrijven: je 
geeft eerst de onderbouwing en dan pas de kern. 
Dat bleek ook uit de teksten die we voor de 
training bij de trainer hadden ingeleverd. Daar 
stonden toch nog behoorlijk wat trechters in! Toen 
we er tijdens de training met een nieuwe blik naar 
keken, zagen we direct wat we moesten 
aanpassen om de teksten beter te maken.”

… de goede voornemens 
“Het grappige is dat ik de leerstof niet alleen voor 
webteksten gebruik, maar dat ik het ook toepas in 
al mijn andere communicatie. Zo kijk ik nu 
bijvoorbeeld bij iedere e-mail die ik schrijf of ik wel 
begin met de belangrijkste informatie voor de 
lezer. Daarnaast let ik ook op of onze teksten 
geschikt zijn voor lezers met taalniveau B1, zodat 
een zo groot mogelijke doelgroep onze teksten 
begrijpt. Passen woorden niet binnen dit 
taalniveau? Dan pas ik die aan. Ik gebruik jullie 
website ishetb1.nl om synoniemen voor lastige 
woorden te vinden.” 

… het uiteindelijke oordeel over de training
“Ik vond de training heel erg leuk. En superleerzaam! 
Trainer Sophie was goed, enthousiast en bracht 
alles met humor. Er was een goede interactie met 
de cursisten. De groep was leuk en alles was top 
geregeld. De dag is echt omgevlogen door het 
afwisselende programma.” 

“Ik geef deze training een 10!” 

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, zitten soms met vragen.  
Ze willen weten op welke zorg ze recht hebben. Welke zorg het beste bij 
ze past. En bij welke zorgaanbieders ze terechtkunnen. Belangrijke 
vragen die heldere antwoorden verdienen. Want mensen die zorg nodig 
hebben, hebben al genoeg zorgen aan hun hoofd. 

Q

A

 



Ik zie je niet staan! 
   Dat wil toch niemand horen? 
 11 kliks. 1 like. 0 deelacties. 

Berichten op social media die niet gezien worden. Niet 
alleen hartstikke zonde van de tijd van degene die ze 
plaatst. Maar ook een gemiste kans voor de organisatie! 
Want social media zijn bij uitstek geschikt om veel 
mensen te bereiken. Om aandacht te trekken voor 
evenementen. Om kennis te delen. Om mensen naar een 
website te krijgen. Mits u als organisatie weet op te 
vallen tussen de talloze andere berichten die op de 
tijdlijn van uw volgers voorbijkomen natuurlijk …  

Verpak uw boodschap eens in een film! 
Dat is namelijk dé manier om de aandacht van uw 
volgers te trekken. Wist u bijvoorbeeld dat:  
• mensen op social media maar liefst 4 keer liever naar 

een video kijken dan dat ze een tekst lezen? 
• mensen na het kijken van een video eerder een 

product kopen dan na het lezen van een tekst? 
 1 op de 3 millennials koopt een product na het kijken 

van een how-to-video. 
• het gebruik van video’s gestimuleerd wordt door 

Facebook? Het algoritme van Facebook geeft video’s 
een steeds prominentere rol. Waardoor ze dus meer 
opvallen! 

• video’s op LinkedIn 20 keer vaker worden gedeeld dan 
andere soorten content? 

Zorg daarbij voor boeiende beelden  
U wilt natuurlijk dat mensen uw video’s helemaal 
bekijken. Niet alleen omdat uw boodschap dan overkomt. 
Maar ook omdat uw video’s dan hoger scoren in YouTube: 
hoe langer mensen naar uw video kijken, hoe hoger 
YouTube uw video’s plaatst. En dat betekent voor u weer 
extra bekendheid. Dan moet u dus een korte video maken? 
Nee, dat hoeft niet per se. Iemand die bijvoorbeeld 
specifiek op zoek is naar bepaalde informatie kan best 
wat langer naar een video kijken. Zolang de video maar 
boeiend is. En daar helpen wij u graag bij! 

Wij kunnen allerlei type films voor u maken
Van bedrijfsfilms waarin u volgers een kijkje achter de 
schermen van uw organisatie geeft. Tot aan how-to-
video’s waarin u ze uitlegt hoe ze zelf klusjes uit kunnen 
voeren. Van productvideo’s waarin u een nieuw product 
introduceert. Tot aan kick-off-films waarin u informeert 
over veranderingen in uw organisatie. Van gewone 
animaties tot aan whiteboardanimaties. Gemaakt in 2D 
of in 3D. Het kan allemaal! 

Het hele jaar door films verspreiden?
Dan is onze ‘Filmbox’ misschien wel iets voor u. U koopt in 
1 keer een reeks films en/of animaties. De voice-over en 
muziek zit altijd bij onze prijs in. U kiest zelf of u ook 
aankondigingen voor social media door ons laat schrijven. 

Tips om uw communicatie te verbeteren? 
Neem een kijkje op onze blogsite Commpost  
Als je hart vol is van communicatie, dan ben je altijd 
kritisch op communicatie. En die kritische blik verdwijnt 
niet als het werk klaar is. Die kritische blik blijft! Aan de 
balie in het ziekenhuis, op vakantie in Indonesië, tijdens 
het luisteren naar de radio, bij het lezen van een mail van 
een pensioenverzekeraar, tijdens een bezoek aan een 
museum. En zelfs familie is niet veilig … 

Soms ontstaat er tijdens die kritische momenten 
boosheid bij de Loo van Eck’er. Of juist enthousiasme en 
blije verbazing. En al die emoties over goede of slechte 
communicatie willen we dan delen. Met u! En daar 
uiteraard nog iets aan toevoegen: concrete tips, wijze 
lessen, onderbouwde adviezen of praktische stappen-
plannen. Zodat u er iets aan heeft. En er iets van leert. 

Met andere woorden: we inspireren u graag om ook uw 
communicatie te verhelderen. Zodat u uitstraalt wie u 
bent. Zo ontstond onze blogsite commpost.nl. Wekelijks 
verschijnen daar inspirerende kennisartikelen en blogs 
over communicatie in het breedste zin van het woord. 

www.commpost.nl

U vindt meer informatie en voorbeelden van films  
die we hebben gemaakt op: 
https://www.lve.nl/wat-wij-doen/films-en-animatie.html.



Misschien moest u 2 keer lezen. Maar u begrijpt deze 
alinea's waarschijnlijk prima. En tóch staan ze 
boordevol moeilijke woorden, hulpwerkwoorden en 
passieve zinnen. Had u dat gezien?

Heeft u een blinde vlek?

In de brief van 7 april jl. hebben wij aangekondigd  
u verder te informeren over ons voorstel voor het 
aanbrengen van comfortverbeterende voorzieningen  
in uw woning. 

Met deze brief deel ik u mee dat het niet mogelijk is 
om binnen de wettelijke termijn van zes weken te 
beslissen op het door u ingediende bezwaarschrift. 
Dit bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van 5 
oktober 2017.

Het onderzoek zal ’s middags plaatsvinden. U mag 
geen ontbijt nuttigen en drinken mag  onbeperkt (zie 
lijstje). Om 09.00 uur moet u één sachet middel A en 
één sachet middel B aanlengen met één liter water.

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 
communicatietrainingen op ons kantoor 
in Ede. 

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.

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 een schrijftraining op een zelfgekozen  

moment feedback vragen aan de trainer. 
•  U betaalt slechts € 395,- voor de voorbereiding, de training en  

de feedback na de training. 

Uw medewerker kan zich gemakkelijk inschrijven via lve.nl/wat-wij-doen/trainingen/
Schrijft uw medewerker zich in? Dan mag een andere collega meedoen voor de helft 
van de prijs! Deze korting geldt niet voor last minutes of voor andere aanbiedingen.

Adviesgesprekken 15-jan 13-apr

Artikelen schrijven 09-jan 09-apr

Baliegesprekken 05-mrt 08-mei

Brieven en e-mails schrijven 29-jan 04-apr

Chatten & Whatsappen 12-mrt 15-mei

Commercieel schrijven 05-feb 01-jun

Content Mapping 06-mrt 28-mei

Effectief communiceren met MBTI 06-feb 04-jun

Effectief onderhandelen 19-mrt 29-mei

Efficiënt notuleren 02-feb 05-jun

Feedback geven en ontvangen 01-feb 06-jun

Goede gesprekken voeren 22-jan 03-apr

Instructies en handleidingen schrijven 07-feb 07-jun

Interviewtechnieken 16-feb 17-apr

Offertes schrijven 17-jan 08-mrt

Persberichten schrijven 24-jan 14-mrt

Professioneel presenteren 12-feb 12-jun

Raads- en Collegevoorstellen 25-jan 07-mrt

Redigeren 14-feb 11-jun

Schrijven in taalniveau B1 16-jan 05-apr

Schrijven voor de social media 30-jan 16-apr

Snellezen 19-jan 09-mrt

Spelling & grammatica 10-jan 23-apr

Storytelling 31-jan 06-apr

Telefoneren 26-jan 15-mrt

Timemanagement en resultaatgericht werken 08-feb 20-jun

Training voor schrijfcoaches 12-jan 24-feb

Visueel communiceren 08-jan 10-apr

van Folder naar Film 18-jan 16-mrt

Voorspoedig Vergaderen 15-feb 11-mei

Webcare 09-feb 17-mei

Webteksten 26-mrt 31-mei

Een overzicht van de open trainingen 
die we de komende tijd geven 

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



Heeft u een blinde vlek?

Het is best lastig om te bepalen of een tekst ingewikkeld is of niet  
U heeft namelijk een hoog taalniveau, waardoor u moeilijke woorden en 
ingewikkelde zinnen wel begrijpt.  Maar dat geldt voor de meeste mensen niet! 
Het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft namelijk taalniveau B1 of 
lager. En begrijpt dat soort alinea’s, die op het eerste oog helemaal niet zo moeilijk 
lijken, niet. U schrijft dus al snel te moeilijk. Waardoor u uw doelgroep niet bereikt. 
Of waardoor mensen u bellen met vragen. 

Laat Klinkende Taal u helpen
Dat is een meetinstrument dat u kunt installeren in Word of Outlook. Of dat u als 
webversie kunt gebruiken. Met 1 druk op de knop ziet u precies wat uw teksten 
moeilijk maakt: dure woorden, vaktermen, hulpwerkwoorden, passieve zinnen, 
ingewikkelde zinnen, lange zinnen en lange alinea’s. Ook analyseert het programma 
spelling en dt-fouten. En het bepaalt voor welk taalniveau uw tekst geschikt is. Zo 
weet u of uw teksten geschikt zijn voor uw doelgroep. Veel organisaties kiezen daarbij 
voor taalniveau B1. Omdat ze dan de meeste mensen bereiken met hun teksten. 

Wilt u weten hoe Klinkende Taal werkt? 
Maak dan kennis met de webversie. U kunt uw eigen teksten door het programma 
laten beoordelen en direct ervaren hoe het u helpt bij het schrijven van heldere 
teksten. Demo proberen?  Vraag een gratis demo aan door een e-mail te sturen naar 
loo@lve.nl. Zet in de onderwerpregel: gratis demo Klinkende Taal.  Kijk voor meer 
informatie op klinkendetaal.nl.

“Op onze werkvloer zijn regelmatig discussies over het 
taalniveau van teksten voor klanten. Alle teksten op 
taalniveau B1 is ons doel. Dan weten we bijna zeker dat 
onze klant ons begrijpt. Maar iedere collega had een eigen 
mening over wanneer een tekst dat stempel verdiende. Het 
meetinstrument Klinkende Taal heeft een einde gemaakt 
aan die discussies!”,  vertelt Jean-Paul de Goede, 
teammanager Marketingcommunicatie bij Scildon 
(voorheen Legal & General). 

Op iedere tekstsoort een begrijpelijkheidscheck
“Al onze 170 medewerkers gebruiken Klinkende Taal tijdens 
het schrijven van brieven, e-mails en webteksten. Het 
meetinstrument is geïntegreerd in Word en Outlook. 
Daarnaast beschikken we over een webtool. Het is dus 
altijd dichtbij. En met 1 druk op de knop kunnen we een 
tekst controleren voordat deze naar de klant gaat. Ook 
willen we onze voorwaarden verduidelijken. Dat is nog best 
een uitdaging, omdat je met veel juridische regels te maken 
hebt. Maar ook daarvoor komen we een heel eind met 
Klinkende Taal.”

“Onze teksten sluiten beter aan op de taal 
van de klant dankzij Klinkende Taal.”

Een woordenlijst op maat voor Scildon 
“Klinkende Taal bevat een grote woordenlijst. Daarin kun je 
zien of een woord past binnen taalniveau B1. Deze 
woordenlijst kunnen wij zelf beheren en aanpassen. Zo 
kunnen we woorden toevoegen die Klinkende Taal niet kent. 
Of woorden accepteren als taalniveau B1, zodat deze 
woorden niet steeds als ‘fout’ gemarkeerd worden. Terwijl 
wij die goedkeuren. Zoals de woorden die veel voorkomen 
binnen onze organisatie. En die zich niet laten vertalen 
naar een andere variant. Bijvoorbeeld de afdeling 
‘Servicedesk’. Dit woord kent Klinkende Taal niet, dus dat 
wordt steeds onderstreept. Zo’n woord keuren we dan wel 
goed in de woordenlijst. Het meetinstrument is inmiddels 
helemaal toegespitst op het vocabulaire van Scildon.”

Een check is confronterend, maar leerzaam
“De resultaten van een Klinkende Taalcheck zijn niet altijd 
leuk om te zien. Je hebt hard geschreven aan een duidelijke 
tekst, maar dan blijkt dat je er nog wel even aan moet 
sleutelen voordat je ‘m online kunt zetten of kunt versturen. 
Dat merkte ik vooral toen ik zelf een tekst schreef over 
Klinkende Taal voor ons intranet.  Deze tekst wilde ik 
natuurlijk helemaal op taalniveau B1 hebben. Ik dacht: 
‘best een goed verhaal’. Voor de zekerheid deed ik een 
Klinkende Taalcheck. Nou, ik heb de tekst 4 keer opnieuw 
moeten schrijven voor ‘ie B1 was! En toen stond er eigenlijk 
pas wat ik wilde zeggen. Niet wat ik wilde schrijven. En zo 
moet het ook zijn. Wat een eyeopener! Uiteraard hebben 
mijn teksten inmiddels geen 4 herschrijvingen meer nodig.”

We houden de handen aan de knoppen
“Iedereen is erg enthousiast! Medewerkers spreken elkaar 
aan op hun taalgebruik in teksten. Zo houden we elkaar 
scherp. Zie ik een tekst voorbijkomen die niet B1 is? Dan 
spreek ik de schrijver daarop aan. Op die manier houden we 
het meetinstrument ‘levend’ binnen de organisatie. 
Medewerkers hebben nu letterlijk zelf hun handen aan de 
knoppen. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor de 
begrijpelijkheid van zijn of haar tekst.”  

Verzekeraar Scildon: geen gebakkelei meer over de begrijpelijkheid van teksten

“De objectiviteit van Klinkende Taal werkt verhelderend!”
Van ingewikkelde vaktaal worden klanten niet blij. Maar vervang al 
die termen maar eens door alledaagse woorden. ‘Waardeoverdracht’, 
‘dienstverband’, ‘financiële middelen’ … knap lastig! Soms is er geen 
begrijpelijk alternatief en vraagt het woord om een duidelijke uitleg. 
Vaak is die er wel, maar beseft de schrijver dat niet. En in sommige 
gevallen kan een vakterm prima. Maar ja: dat zijn behoorlijk 
subjectieve beslissingen. 

Jean-Paul de Goede



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

100 dagen inspiratie voor 2018!

We maakten 100 kleine kaartjes met  
dat doel
Kaartjes vol tips, wijsheden, nadenkertjes, 
dilemma’s, mythes, ezelsbruggetjes, 
opdrachten, vragen, weetjes en testjes. 
Allemaal in het teken van communicatie! 

Voor in de keuken. Boven uw bureau.  
Of op het toilet. 
Scheur de 100 kaartjes los van de vellen en 
rijg ze aan een ringetje. Hang het pakketje 
vervolgens op een plek waar u het dagelijks 
ziet. En laat u iedere dag verrassen! 
Gebruik de tips in uw communicatie. 

Om uw brein te prikkelen. 
Om communicatiekennis op te snuiven.  
Om een beetje te lachen misschien.  

Discussieer met uw collega’s over de verschillende 
taaldilemma’s. En laat uw hersenen kraken op de pittige 
taalvragen. Kortom: laat u inspireren! 

U kunt de kaartjes kopen via onze website 
Voor een klein prijsje: € 3,95. U vindt meer informatie 
op lve.nl. 

Tip: Ook leuk om dit 
‘communicatie-
cadeautje’ aan 
vrienden, familie 
of collega’s te 
geven! 

U heeft snel goede teksten nodig. 
Maar u heeft zelf geen tijd om ze 
te schrijven. Wat nu? 

Schakel 1 van onze tekstschrijvers in … 
Dat kan als u nog niets op papier heeft. Onze 
tekstschrijvers verzamelen dan alle input voor u. 
Bijvoorbeeld door middel van interviews en andere 
research. Maar dat kan ook wanneer u wel al inhoud 
paraat heeft. Zij kunnen uw teksten dan bijvoorbeeld in 
een nieuwe schrijfstijl gieten. Of alleen een 
eindredactieslag doen waarin ze letten op spelling, 
grammatica en kromme zinnen. 

… voor welke tekstsoort dan ook 
Polisvoorwaarden die begrijpelijk én waterdicht zijn? 
Geen probleem. Webteksten die leuk zijn om te lezen 
en die goed gevonden worden in Google? Kom maar 
door. Standaardbrieven die helder zijn en die uitstralen 
wat uw organisatie wil uitstralen? Onze tekstschrijvers 
beheersen alle tekstsoorten!  
 

Denk bijvoorbeeld aan: 
-  commerciële teksten  - filmscripts 
-  columns en blogs  -  whitepapers 
-  juridische teksten -  nieuwsbrieven 
-  rapporten  -  teksten voor social media 
-  offertes  -  speeches
-  handleidingen - brieven en e-mails 
    en instructies -  vacatureteksten 
-  webteksten  -  chatscripts  
-  verhalen 

Soms zijn onze tekstschrijvers collega’s van  
onze klanten 
We detacheren namelijk regelmatig onze tekstschrijvers. 
Omdat sommige klussen nou eenmaal om veel overleg 
vragen. En een tekstschrijver op kantoor dan handiger is. 
En sneller! 

MEER INFORMATIE 
OVER ONZE 

TEKSTPRODUCTEN?  

Neem een kijkje op: 


