
 

 

 

Manager Financial Services, Marcel Melenhorst van AAG 

“Onze nieuwsbrieven en offertes hadden meer lef nodig!” 
 
“We zien de noodzaak om met schrijven aan de slag te gaan. Vanuit het verleden hebben we namelijk een bepaalde schrijfstijl ontwikkeld. Een stijl die we nu 

willen aanscherpen. Zo zijn we bijvoorbeeld erg sterk in het gebruiken van de lijdende vorm. Terwijl we vinden dat een tekst prettig moet lezen. En eigenlijk willen 

we ook dat onze teksten, wat voor teksten dan ook, verrassend zijn. Een leuke opzet hebben. Gewoon anders dan anders zijn! Bovendien willen we onze 

medewerkers de ruimte en gelegenheid geven om hun schrijfkwaliteiten te ontwikkelen. Wie weet zit er veel verborgen schrijftalent … ”. Dat vertelde Marcel 

Melenhorst ons een tijdje geleden. 

 

Een training ‘Schrijven met lef’ volgde …  

AAG, hét advies- en shared service centrum voor zorg en welzijn, koos voor 2 tekstsoorten die de meeste aanpassing nodig hadden: hun offertes en hun 

nieuwsbrieven. 2 groepen medewerkers werden opgeleid in 2 dagen. Tussentijds en achteraf gaf trainer Stans Vruggink hen individueel feedback. En stelde een top 

10 voor hen samen van de belangrijkste verbeterpunten, na een uitgebreide analyse.  

“Benadruk wat voor de klant belangrijk is. En minder hoe goed jouw product of dienst is”  
 
Offertes werden adviezen die aansluiten op klantvragen  
Marcel: “Onze consultants, met ieder een andere expertise, geven hun klanten vaak een offerte in de vorm van een advies. Het doel van die offertes is uiteraard dat 

de ontvanger met ons in zee wil. Om dat te bereiken, hebben we geleerd om vooral te schrijven vanuit die opdrachtgever. Welk probleem kunnen wij oplossen? We 

hebben geleerd om het echte pijnpunt ook te verwerken in de offerte zelf. Zodat de lezer ziet ‘ze hebben goed naar me geluisterd.’ En dat hij niet het gevoel krijgt dat 

hij met een sjabloonachtige offerte te maken heeft. Doordat we de offertes nu op die manier insteken, wordt de consultant zich ook bewust van wat hij in het 

gesprek moet vragen. Zodat hij bij het schrijven van de offerte niet denkt ‘oei, dat had ik eigenlijk nog moeten vragen’. Daarnaast leerden we compact te schrijven. 

Een korte en prettige schrijfstijl. Minder benadrukken hoe goed we onszelf vinden. Maar juist benadrukken wat de klant belangrijk vindt. En daar onze oplossing voor 

vinden. Verder moet onze kwaliteit vooral blijken uit de ervaringen en projecten met klanten die we hebben.”  

“Korter en actiever schrijven. Dat alleen al verandert zoveel aan de leesbaarheid.”  
 
Nieuwsbrieven: boeiend zowel qua vorm als inhoud  

Marcel: “Onze klanten in de zorg waarderen onze inhoudelijk sterke kennis die wij delen. Op dat vlak is er dus niets mis met onze artikelen. De vorm daarentegen kon 

beter. Het zou zonde zijn als een lezer afhaakt omdat een artikel zijn aandacht niet trekt, terwijl de inhoud juist heel interessant voor hem is. Of dat hij afhaakt 

vanwege onprettige schrijfstijl, terwijl het onderwerp hem boeit. Dat risico wilden we niet lopen! Daarom besteden we nu ook aandacht aan de opbouw en 

creativiteit van de artikelen.” 


