
Gemeente Enschede over communiceren met burgers 

 

“Het laat me niet meer los!” 
Hoe draagt de communicatie van medewerkers bij aan het succes van een gemeente?  

 

Hoe geef je jouw communicatie anders, slimmer en eigentijdser vorm? Die vragen stonden centraal tijdens de Communicatiedag die gemeente  

Enschede organiseerde. Waarom? Om haar medewerkers te inspireren. Om eens buitenste binnen te keren.  

 

Ook wij waren op deze dag aanwezig om 2 flitsworkshops te verzorgen. Niets nieuws voor ons, want al jarenlang geven wij de medewerkers van deze 

gemeente verschillende communicatietrainingen. 

 

Trainer Anouk van Loo van Eck: “Ik gaf een flitsworkshop over brieven en e-mails. Ik overlaadde mijn publiek met praktische tips waar zij direct de inwoner 

van Enschede blij mee konden maken. Bovendien was het alvast een voorproefje van de training van 3 dagdelen die ik later zou geven.”  

 

‘Het laat me niet meer los!’ 

Maria Riezebeek, adviseur Dienstverlening bij gemeente Enschede: “Mijn enthousiasme voor helder communiceren begon ver voor deze flitsworkshops, 

tijdens een LVE-training zo’n 3 jaar geleden. Dat vond ik zo’n goede training! Sindsdien laat mijn enthousiasme over helder communiceren me niet meer 

los. Gelukkig niet, want ik ontwikkelde een paar scherpe ogen én pen voor heldere taal. In 1 oogopslag pik ik nu alle oubollige woorden uit een tekst en 

vervang ze door de eigentijdse variant. De kernboodschap voor de lezer op een onlogische plek? Ik voel het meteen. Een inleiding van een brief die niet 

inleidt, het irriteert me … Dagelijks probeer ik collega’s te inspireren. Via een feedbackmomentje op hun brief. Via een presentatie van een uurtje aan 

nieuwe collega’s. Via een gesprekje bij de koffieautomaat. Als een olievlek verspreidt het helder communiceren zich door onze gemeente en uiteindelijk 

naar de inwoner van Enschede. Precies zoals we voor ogen hadden.” 

 

 

Trainer Judith van Loo van Eck: “Ik gaf een flitsworkshop over aantrekkelijk en professioneel presenteren, 

mondelinge communicatie wordt immers steeds belangrijker. Ik gooide mijn publiek meteen in het diepe: hup,  

voor die camera! Alle presentaties vastgelegd: mooi materiaal om iedere presentator later individuele feedback  

op te geven.” 


