
Woningcorporatie Pré Wonen over het borgen van de nieuwe manier van brieven en e-mails schrijven 

Pré Wonen verankert nieuwe schrijfstijl  
 
Managementassistent Monique van Dijk vertelt over het borgen van hun nieuwe schrijfstijl …  
“Onze schrijvende medewerkers, die LVE 6 jaar geleden plenair opleidde in klantgerichte brieven schrijven, konden wel weer eens opgefrist worden. Hoezo? 
Omdat niet al hun brieven even kwalitatief waren: hier en daar wat ouderwetse taal. De boodschap voor de lezer soms niet helemaal helder … dat 
ontdekten we tijdens een steekproef. Zo signaleren we op tijd als de Pré Wonen-schrijfstijl wat wegzakt. Dan is een opfrisdouche voor sommigen verstandig. 
Nieuwe medewerkers moeten uitgebreid in bad, om zo de Pré Wonen-schrijfstijl echt in de vingers te krijgen.”  
 
 

Adviseur Simone van Gelderen van Loo van Eck over de aanpak die zij adviseerde …  
“De schrijvende medewerkers die lang geleden waren getraind, startten met een e-learningprogramma ‘Klantgerichte brieven schrijven. De output van de 
e-learningmodule (een zelfgeschreven brief of e-mail) gaf ons informatie over het niveau van iedere medewerker. Aan de hand daarvan bepaalden we het 
trainingsprogramma voor de verschillende groepen. En of de medewerker een korte workshop van 3,5 uur of een uitgebreidere training van 10.00 tot 
16.00 uur volgde. De nieuwe medewerkers volgden sowieso de training van een dag. Iedere medewerker sloot af met e-coaching: een filmpje met 
persoonlijke feedback op hun zelfgeschreven brief of e-mail.” 

 

 
‘Heel fijn dat we precies wisten wat we konden verwachten van het project. Samen met de adviseur hadden we van 
tevoren alles tot in detail afgestemd.’ 
 
Monique van Dijk over het resultaat van deze aanpak …  
“Ook al stelden we de e-learning verplicht, discipline bij de medewerkers bleek wel nodig. Uiteindelijk kwam het goed. De medewerkers  
gaven aan dat ze het erg leerzaam zonden dat hun eigen brieven tijdens de training werden gebruikt. Om oefeningen mee te doen.  
Of om draagvlak te creëren. Trainer Daniëlle kreeg de mensen scherp en ook de minder gemotiveerden kreeg ze enthousiast.  
En ja, er is zeker bewustwording gekomen! Dat kan nog beter bij sommige mensen, maar daar houden we  
moed. We starten nu met de eerste coachingsafspraken op afstand, de eerste resultaten zijn nu  
al positief! Samen met Simone heb ik al geëvalueerd. De conclusie? Goed verlopen van begin  
tot eind. ”    


