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Hoe bereidt u zich voor  

op het schrijven van  

een heldere brief of e-mail? 
 

( iets om over na te denken ) 
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Inleiding 

Het verschil tussen een gewone en een heldere brief of e-mail  
 

Een brief of e-mail schrijven is makkelijk. Een heldere brief of e-mail schrijven is moeilijk. 

Wat is dan het verschil tussen een brief of e-mail en een heldere brief of e-mail?  

 
 brief: 

In een brief of e-mail: In een heldere brief of e-mail: 

… vertelt u wat u kwijt wilt. … vertelt u wat de lezer moet weten. 

… schrijft u op uw taalniveau. … schrijft u op het taalniveau van de lezer. 

… stemt u de volgorde van de informatie      

    af op hoe u denkt. 

… stemt u de volgorde van de informatie  

    af op hoe de lezer leest. 

… houdt u rekening met de meelezers in  

    uw eigen organisatie. 

… houdt u rekening met de meelezers aan  

    de kant van de lezer. 

… vertelt u alle (juridische) details. 

 

… vertelt u alleen wat de lezer moet weten en  

    geeft u de lezer de kans de (juridische) details te  

    raadplegen. 

 

Een heldere brief schrijven is niet eenvoudig. Dat ervaren wij dagelijks. Wij weten dan ook dat het 

schrijven ervan al een stuk makkelijker wordt als u zich goed voorbereidt. 

 

In dit document geven we u 8 adviezen over hoe u zich goed voorbereidt op het schrijven van een 

heldere brief of e-mail. Overigens: overal waar we ‘brief’ schrijven, bedoelen we ook ‘e-mail’. Dat 

leest wat prettiger. In ieder geval: als u de 8 adviezen opvolgt en de uiteindelijke brief gaat 

schrijven, merkt u vanzelf dat uw brieven duidelijker worden.  

 

Het resultaat is verbluffend: 

 lezers bellen niet meer om u om verduidelijking te vragen; 

 lezers doen wat u ze in uw brief vraagt; 

 lezers waarderen de klantgerichtheid van uw organisatie. 

 

De moeite van het proberen waard dus! 
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Advies 1: Denk na over ... 

… het effect van uw brief 
 

U wilt een brief schrijven. U heeft daar uw redenen voor. En u heeft daar verwachtingen bij.  

Stel dat de lezer de envelop openmaakt en uw brief leest. Wat wilt u dat er dan gebeurt? 

 

Moet de lezer direct de telefoon pakken en iemand bellen? 

Kan hij de brief na het lezen weggooien? 

Moet hij een antwoordstrookje invullen en terugsturen? 

 

Kortom: wát moet het effect van uw brief zijn? 

 

Bij de meeste brieven kunt u kiezen uit 3 effecten: 

1. U wilt iemand ergens van op de hoogte brengen (informatief). 

2. U wilt iemands gedrag beïnvloeden (sturend). 

3. U wilt iemands attitude beïnvloeden (opiniërend). 

 

Als u dat vooraf niet goed bedenkt, kan dat tot problemen leiden. 

 

Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van de Belastingdienst. 
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Hieronder leest u een brief van de Belastingdienst. 

De Belastingdienst vertelt in de brief aan de burger dat hij zijn rekeningnummer moet bevestigen 

in verband met het anti-fraudebeleid. Als hij zijn nummer niet bevestigt, krijgt hij een toeslag of 

een teruggave niet uitbetaald. 

 

Het probleem is dat de boodschap (dat ze geen geld krijgen als ze het rekeningnummer niet 

bevestigen) niet duidelijk in de brief staat. Hierdoor hebben veel mensen niet gereageerd en 

ontstonden er problemen. Veel burgers kregen hierdoor maandenlang hun geld niet. En dat 

waren vaak de mensen die het juist niet kunnen missen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit probleem was makkelijk te voorkomen geweest als de Belastingdienst één alinea met een 

duidelijk tussenkopje aan de brief had toegevoegd. Bijvoorbeeld met het kopje: 

 

Wij kunnen u niet uitbetalen als u uw rekeningnummer niet bevestigt. 

 

Dan waren de administratieve problemen kleiner geweest en waren er minder mensen gaan 

bellen naar de Belastingdienst. Dat had veel irritatie en geld gescheeld! 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

U heeft rekeningnummer X aan ons doorgegeven voor toeslagen en teruggaven inkomstenbelasting.  

 

Wij kunnen niet nagaan of dit rekeningnummer op uw naam staat. Wij gebruiken dit rekeningnummer alleen als we zeker weten dat 

het op uw naam staat.  

 

Wat moet u doen? 

Wij hebben informatie van u nodig waarmee wij kunnen zien dat het rekeningnummer op uw naam staat. Stuur daarom het 

volgende naar ons terug:  

- Deze brief 

- Een kopie van een bewijs dat de rekening op uw naam staat (een bankafschrift of een afdruk uit uw  

  internetbankierenomgeving of de bevestiging van uw bank voor de aanvraag voor dit rekeningnummer) 

Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden.  

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (uw paspoort of identiteitskaart) 

Stuur ons deze brief met de gevraagde informatie voor 14 januari 2014. Gebruik hiervoor de retourenvelop.  

 

Wanneer krijgt u bericht?  

Als wij de informatie van u hebben ontvangen, krijgt u binnen 2 weken bericht van ons.  

 

Meer informatie?  

Heeft u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl/geldzaken. Of bel de belastingtelefoon <nummer>. Bereikbaar van maandag tot 

en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.  

 

Hoogachtend, 
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De Belastingdienst had niet goed genoeg nagedacht over hoe ze het effect wilde bereiken. Nu was 

de boodschap: u moet uw rekeningnummer bevestigen. Het eigenlijke doel was echter: u moet 

ervoor zorgen dat wij u uw geld kunnen geven waar u recht op heeft.  

 

In het tweede geval is het bevestigen van het rekeningnummer een middel om een doel te 

bereiken (namelijk: ik krijg mijn geld). In de bestaande brief is het doel het bevestigen van het 

rekeningnummer. En dat is totaal niet interessant voor een burger. Zeker niet als het 

rekeningnummer al klopt. 

 

De Belastingdienst gaf naar aanleiding van deze brief overigens de volgende reactie: 

 

Voor het overgrote deel van de mensen is de verificatie van de rekeningnummers 

automatisch gebeurd, zonder dat men er iets van merkte. Voor een omvangrijke groep kon 

echter niet worden vastgesteld, dat het door hen gebruikte rekeningnummer aan de 

wettelijke eisen voldeed. Bij het proces van verificatie van rekeningnummers zijn 

problemen ontstaan. Hierdoor hebben mensen onnodig lang op hun toeslag moeten 

wachten of op een andere manier frustratie opgelopen. De Belastingdienst betreurt dat 

deze problemen zijn ontstaan en heeft als gevolg hiervan maatregelen genomen. 

 

 

Denk dus na over welk effect u wenst. En zorg dat dit effect direct zichtbaar is in de brief. Dat 

voorkomt veel onduidelijkheid bij de lezer. 

 

Een brief waarmee u iemand wilt overtuigen, schrijft u totaal anders dan een brief die puur 

informatief is.  

 

En: streef altijd 1 effect na. Een brief is duidelijker als hij op 1 effect is gericht. 
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Advies 2: Denk na over ... 

… de reden van uw brief 
 

Stel uzelf de volgende vraag: ‘waarom wil ik deze brief schrijven?’.  

En wees eerlijk in het geven van een antwoord. 

 

Schrijft u de brief omdat dat moet van de wet? Of van uw baas?  

Vindt u dat u de brief moet schrijven uit klantgerichtheid? Of is er een totaal andere reden om de 

lezer met uw brief te vermoeien? 

 

Het is belangrijk dat u dit voor uzelf duidelijk heeft.  

Het antwoord vertelt u namelijk hoe u de brief moet schrijven. 

 

Een commerciële brief heeft bijvoorbeeld een totaal ander niveau van duidelijkheid nodig dan een 

brief die u schrijft vanuit een juridische noodzaak. De toon van een brief die u schrijft om uw klant 

te dwingen een openstaande rekening te betalen, is anders dan de toon van een brief over 

gewijzigde openingstijden. 

 

Wat zijn mogelijke redenen om een brief te sturen? U stuurt een brief, want dat is: 

 klantgericht 

 wettelijk verplicht 

 commercieel handig 

 financieel noodzakelijk 

 of …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk na over waarom u de brief schrijft. En ook hiervoor geldt: hoe meer redenen u heeft, hoe 

onduidelijker de brief vaak wordt. 

 

John is hard aan het werk. Hij staat onder grote druk om zijn deadlines te halen. Een collega loopt voorbij en 

stelt hem de volgende vraag: 'Schiet je werk al op?'. John vindt het sympathiek dat zijn collega belangstelling 

toont en hij maakt even een praatje. Als hij weer aan het werk is, komt zijn baas achter hem staan. Hij stelt 

exact dezelfde vraag als de collega van John: 'Schiet je werk al op?'. Nu raakt John echter gestrest door de 

vraag. Hij ervaart de vraag namelijk als een aansporing om harder te gaan werken.  

 

Het effect van een boodschap is niet alleen afhankelijk van de inhoud. 

 In het voorbeeld van John is de afzender van grote invloed op het effect van de boodschap. Maar ook de 

timing, de situatie en tal van andere factoren beïnvloeden het effect. 

 

Zo vinden klanten het klantgericht als ze een brief krijgen met het aanbod om voortaan via automatische 

incasso te betalen. Dezelfde brief wordt echter als opdringerig ervaren door klanten die regelmatig een 

betalingsachterstand hebben. 
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Advies 3: Denk na over ... 

… voor wie uw brief belangrijk is 
 

De meeste briefschrijvers nemen als vanzelfsprekend aan dat hun brief belangrijk is voor de 

lezer. Maar worden er niet veel brieven geschreven uit eigenbelang? Het antwoord? Ja. 

 

Daarom is het interessant om voor het schrijven uzelf de vraag te stellen: wie heeft het grootste 

belang bij het lezen van deze brief? Is dat: 

 de lezer? 

 de schrijver? 

 de opdrachtgever/leidinggevende van de schrijver? 

 de organisatie? 

 

Denk na over hoe belangrijk uw brief is voor de lezer. Is de brief vooral belangrijk voor u (de 

schrijver), de opdrachtgever of de organisatie? Dan heeft uw brief een lage attentiewaarde.  

U zult uw boodschap erg eenvoudig en aantrekkelijk moeten verpakken.  

U kunt uzelf zelfs afvragen of het sturen van een brief überhaupt wel effectief is. 

Een voorbeeld van hoe iets eenvoudigs toch moeilijk kan worden ... 

Een kinderdagverblijf stelt een 
vraag aan de gemeente. 

Krijgen wij subsidie voor meubels en speelgoed? 
 

Een ambtenaar toetst de 
aanvraag en komt tot de 
conclusie. 

Ja, het dagverblijf krijgt € 59.300 om meubels en speelgoed te kopen. Het dagverblijf moet 
dan wel 10 nieuwe kinderen kunnen plaatsen. Ook moet zij de nieuwe spullen meenemen 
naar de nieuwe vestiging. 

De ambtenaar schrijft de brief 
zo dat hij denkt dat zijn baas 
de brief goed vindt. 

Als u 10 nieuwe kindplaatsen in uw kinderdagverblijf realiseert, stellen wij ten behoeve 
van de aanschaf van meubilair en speelleermiddelen uit de rijksbijdrage 
‘Stimuleringsmaatregelen Kinderopvang’ € 59.300 beschikbaar. Hierbij gaan wij ervan uit 
dat u de aan te schaffen middelen meeneemt naar uw nieuwe vestiging. 

De leidinggevende past de 
brief aan en stuurt deze naar 
de jurist. 

Onder voorwaarde van de realisatie van 10 nieuwe plaatsen in uw kinderdagverblijf ‘De 
Dabbertjes’, stellen wij ten behoeve van de aanschaf van meubilair en speelleermiddelen 
uit de rijksbijdrage ‘Stimuleringsmaatregelen Kinderopvang’ een maximale 
investeringsbijdrage ad € 59.300 beschikbaar. Hierbij gaan wij ervan uit dat de aan te 
schaffen middelen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe vestiging in ‘De 
Weidebuurt’. 

De jurist zet de laatste puntjes 
op de i. 
 

Onder voorwaarde van de realisatie van 10 nieuwe kindplaatsen in uw kinderdagverblijf 
‘De Dabbertjes’, waardoor de totale capaciteit uit 24 kindplaatsen zal gaan bestaan, stellen 
wij ten behoeve van de aanschaf van meubilair en speelleermiddelen uit de rijksbijdrage 
‘Stimuleringsmaatregelen Kinderopvang’ een maximale investeringsbijdrage ad € 59.300 
beschikbaar. Hierbij gaan wij ervan uit dat de aan te schaffen middelen kunnen worden 
meegenomen naar de nieuwe vestiging in ‘De Weidebuurt’. 

De directeur van het kinderdagverblijf moet de brief 3x lezen voordat hij hem begrijpt. 
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Advies 4: Denk na over ... 

… wat er gebeurt als de lezer uw brief niet leest 
 

De lezer gooit uw brief ongeopend in de prullenbak. En dan? Wat is het gevolg? En voor wie? 

 

Door deze vragen te stellen, gaat u op een andere manier naar het onderwerp van uw brief kijken. 

Bovendien wordt u zich extra bewust van de verschillende belangen die de lezer en u hebben. 

Laten we een voorbeeld nemen. Een woningcorporatie stuurt haar huurders een brief over 

huurverhoging. Wat gaat er mis als de ontvanger de brief niet krijgt? 

 

Er kunnen 3 dingen misgaan: 

1. Huurders die elke maand handmatig de huur overmaken, betalen een te laag bedrag. 

2. Huurders die een automatische incasso hebben, gaan klagen als ze ineens meer moeten 

betalen. 

3. De woningcorporatie krijgt een reprimande, omdat ze wettelijk verplicht is de huurders over 

huurverhogingen te informeren. 

 

Als u punt 3 als belangrijkste bestempelt, krijgt de brief de volgende opbouw: 

 

Inleiding:   Ieder jaar gaat de huur omhoog. 

Kernboodschap:  De huur gaat omhoog met € 45. 

Onderbouwing:  De verhoging is nog 1% minder dan de door de overheid wettelijk 

toegestane verhoging. 

Gevolg:   U moet het maandelijkse huurbedrag aanpassen. 

 

Als u de eerste 2 punten het belangrijkst vindt, wordt de informatievolgorde in de brief zo: 

 

Inleiding:   U betaalt iedere maand uw huur. 

Kernboodschap:  U moet het bedrag dat u iedere maand betaalt aanpassen. 

Onderbouwing:  Dit moet omdat de huur met € 45 omhoog gaat. 

Uitleg:    Dit is de jaarlijkse verhoging. 

 

Een wezenlijk verschil! 

 

Denk na over mogelijke negatieve gevolgen van uw brief. Dat geeft u inzicht in de verschillende 

belangen bij het onderwerp. En geeft u vervolgens inzicht in de beste informatie en de beste 

informatievolgorde voor uw brief.  
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Advies 5: Denk na over ... 

… wat u precies in uw brief wilt en moet vertellen 
 

U moet hier heel precies te werk gaan. Belangrijk daarbij is dat u selecteert wat u wel en wat u 

niet vertelt.  

 

U kunt over een onderwerp tientallen dingen zeggen, maar beperk u tot de hoofdlijnen.  

Dat vereist lef. Het is namelijk veel makkelijker en veiliger om alles te vertellen, dan omwille van 

de leesbaarheid sommige dingen niet te zeggen. 

 

Stel uzelf de volgende vragen: 

 

A: Welke dingen moet de lezer weten? 

B: Welke dingen moet ik vertellen? (van mijn organisatie, van de wet, etc.) 

C: Welke dingen wil ik vertellen? 

D: Welke dingen wil de lezer weten? 

E: Welke dingen zijn voor de lezer prettig om te weten, maar niet noodzakelijk? 

F: Welke dingen wil ik vertellen, maar zijn niet noodzakelijk om te vertellen? 

 

Als u dit op een rijtje heeft, kunt u een selectie maken van de informatie.  

Als u de informatie kort en duidelijk wilt houden, moet u vaak informatie schrappen.  

Dan kunt u het beste van onderaf schrappen: F – E – D – C.  

Onderdelen B en A kunt u natuurlijk niet schrappen.  

 

Denk na over welke informatie u beter wel of niet in de brief kunt opnemen. Die selectie 

bepaalt u op basis van het taalniveau, interesseniveau en kennisniveau van de lezer.   
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Hieronder leest u een brief met noodzakelijke en wenselijke informatie. 

 

 

 

 

 

 

Deze brief gaat over uw aanvraag voor bijzondere bijstand. 

 

U krijgt € 350 voor een nieuwe wasmachine 

Van dit geld mag u alleen een nieuwe wasmachine kopen. U moet ons de winkelbon van de 

wasmachine toesturen. 

 

U moet dit geld terugbetalen 

Daarom trekken wij iedere maand € 35 van uw uitkering af. Hiervoor hebt u een machtiging 

getekend. Wij kijken elke 3 maanden of u het aflossingsbedrag nog kunt betalen of dat we het 

moeten aanpassen. Als u geen uitkering meer heeft, moet u het aflossingsbedrag zelf 

overmaken naar onze gemeente. 

 

Waarom krijgt u geld voor een wasmachine? 

U krijgt geld omdat uw draagkracht op nihil is gesteld. 

 

Waarom krijgt u een bedrag van € 350? 

U krijgt € 350 omdat dit het bedrag is dat in de richtlijnen voor de aanschaf van een 

wasmachine staat. 

 

Waarom krijgt u het geld als een lening? 

U krijgt het geld als lening omdat de kosten die u moet maken, worden gezien als algemeen 

noodzakelijke kosten voor het bestaan. Deze lening noemen wij een bijzondere 

bijstandsuitkering. De lening verlenen wij u op basis van artikel 21 van de Algemene 

Bijstandswet. 

 

Heeft u vragen?  

U kunt ons iedere dag bellen tussen 09.00 en 10.00 uur. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?  

U kunt tot 8 mei 2006 een brief sturen naar de burgemeester en wethouders van onze 

gemeente. In de brief kunt u bezwaar maken. 
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Advies 6: Denk na over ... 

… het taalniveau van uw lezer 
 

Iedere lezer heeft een taalniveau. Het is belangrijk te weten wat het taalniveau van uw lezer is, 

voordat u de brief schrijft.  

 

Er zijn 6 taalniveaus. We zetten ze op een rij: 

 

Laag    A1     A2     B1     B2     C1     C2   Hoog 

taalniveau          taalniveau 

 

Welke vaardigheden horen er bij ieder taalniveau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk: overschat uw lezer niet!  

Ruim 40% (!) van de Nederlandse bevolking komt niet verder dan taalniveau B1! 

 

A1 

De lezer begrijpt vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen  

(in posters en catalogi). 

A2 

De lezer begrijpt korte, eenvoudige en persoonlijke brieven. 

B1 

De lezer begrijpt brieven in eenvoudige spreektaal of in de taal die bij zijn werk 

past. De lezer begrijpt de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in 

persoonlijke brieven. 

B2 

De lezer kan artikelen en verslagen over eigentijdse problemen lezen.  

De lezer begrijpt eigentijds literair proza. 

C1 

De lezer begrijpt lange en complexe feitelijke en literaire teksten.  

De lezer begrijpt specialistische artikelen en lange technische instructies. 

C2 

De lezer kan alles lezen. 
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Centraal Beheer Achmea heeft haar ingewikkelde polisvoorwaarden laten herschrijven.  

Nu zijn het begrijpelijke en overzichtelijke teksten. Juridische teksten op taalniveau B1. 

Hieronder ziet u 2 fragmenten uit de polisvoorwaarden bij de woonhuisverzekering: 

8. Welke oorzaken zijn verzekerd? 

 

     Schade door brand. 

 Ook door blussen. 

 Ook door schroeien en smelten. 

- Bij schade aan het aanrechtblad of aan laminaat of parket. 

 Het laminaat of parket is aan de vloer vastgelijmd of vastgespijkerd. 

 Ook door rook en roet uit een gesloten kachel of verwarmingsinstallatie. 

- De gesloten kachel of verwarmingsinstallatie is aangesloten op het rookkanaal. 

     Schade door bliksem. 

 Ook door inslag in de buurt. 

 Ook door te hoge spanning van de elektriciteit. 

     Schade door ontploffing. 

     Schade door storm. 

 Storm is windkracht 7 of meer. 

 Let op: bij schade door storm geldt altijd een eigen risico van € 225,-. 

     Schade door inbraak en diefstal. 

 Ook door poging tot inbraak of diefstal. 

 Ook door vandalisme na inbraak. 

- De schade zit aan de binnenkant van de woning. 

 Ook diefstal van de verzekerde onderdelen van de woning. 

    Schade door relletjes. 

 Waarbij de ME ingrijpt. 

1. Wie zijn verzekerden? 

     Verzekeringnemer = u. 

 Persoon die de inboedelverzekering heeft afgesloten. 

     De persoon of personen met wie u samenwoont. 

 De persoon of personen waarmee u een gezin vormt. 

 Bijvoorbeeld een kind, pleegkind of partner. 

 

2. Welke veranderingen meldt u binnen 60 dagen? 

 U verhuist. 

 U gaat voor langere tijd naar het buitenland 

 De samenstelling van het gezin verandert. 

 U koopt uw huurwoning. 

 Het materiaal van het dak verandert. 

 Het gebruik van de woning verandert. 

- De gemeente geeft toestemming om het gebruik te veranderen. 

 U verbouwt de woning. 

In deze gevallen mogen wij de inboedelverzekering veranderen of stoppen.  

Ook mogen wij de premie aanpassen. 

http://www.loovaneck.nl/


 

  www.loovaneck.nl  

  © Copyright  loovaneck   

Whitepaper 

Pensioenuitvoerder APG stuurt de mensen uit de schoonmaakbranche daarom eenvoudige 

brieven over hun pensioen. Brieven op taalniveau A2.  

Hieronder een paar fragmenten uit die brieven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk dus na over het taalniveau waarin u uw brief schrijft.  

Schrijft u een brief aan 1 persoon? Dan kunt u het taalniveau natuurlijk precies op de lezer 

afstemmen. Schrijft u een massamailing? Dan kunt u het beste een gemiddeld taalniveau 

kiezen. Ons advies: kies taalniveau B1. 

Als reactie op deze vraag ‘Kunt u mij vertellen waar ik pensioen heb opgebouwd?’ 

reageert APG zo: 

 

U wilt weten waar u pensioen hebt opgebouwd.  

  

Pensioenopbouw 

U hebt pensioen opgebouwd bij ABC Schoonmaak. U hebt pensioen opgebouwd van 

1 september 1980 tot en met 18 mei 1999.   

 

Hebt u vragen? 

Bel met onze Helpdesk. Het telefoonnummer is <nummer>.  

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur. 

De reactie op deze vraag ‘Ik heb in de jaren 80 als schoonmaker gewerkt bij X. Heb ik 

pensioen bij u staan?’ schreven zij zo:  

 

U vraagt of u pensioen bij ons heeft staan. 

 

Wij zoeken dit voor u uit 

U krijgt binnen 14 dagen een antwoord op uw vraag. 

 

Vragen 

U kunt bellen tussen 8.30 en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.  
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Advies 7: Denk na over ... 

… hoeveel uw lezer over het onderwerp weet 
 

Niet alleen het taalniveau van uw lezer bepaalt hoe goed een lezer een brief begrijpt.  

Er zijn ook andere factoren. 1 daarvan is het kennisniveau van de lezer.  

 

Een lezer die veel over het onderwerp van de brief weet, kunt u een ingewikkelde brief 

voorleggen. Met meer details en meer jargon. Daar staat tegenover dat u een totale leek heel 

voorzichtig met informatie moet bestoken. Eigenlijk geldt daarvoor: hoe minder hoe beter. 

 

U kunt het kennisniveau inschatten door bij uzelf na te gaan hoe vaak de lezer informatie over het 

onderwerp krijgt. Is dit vaak, regelmatig, zelden of nooit. Op basis van die inschatting bepaalt u de 

hoogte van het kennisniveau. Hierbij speelt natuurlijk ook uw eigen positie een rol.  

 

Jargon is niet erg. Zolang u het jargon maar kent. Kijk maar …  

 

Schrijft u een brief aan een lezer die u kent? Dan kunt u het kennisniveau goed inschatten. En 

uw brief daarop afstemmen. Schrijft u een brief aan een grote groep onbekenden? Neemt u dan 

een gemiddeld kennisniveau als uitgangspunt. Dat betekent dat u bijvoorbeeld alleen jargon 

gebruikt dat algemeen bekend is. Ook zorgt u er dan voor dat u niet te specifiek bent in uw 

informatie.  

Een verslag van een cricketwedstrijd  

Na een verloren toss mocht Olympia eerst fielden. Na vijf ballen besloot Visser de bal te tillen. 

Hanssen rende rond van midoff om een knappe running catch te pakken. Door de drie slips en de 

short leg voor de volgende batsman leek het op een testmatch. Als umpire Hesseling de lengteballen 

op de off-stump van Van Eck niet wide had gegeven, dan had HCF geen enkele run gehad. Na 10 

overs en 3 voor 14 (10 extra’s) was het de beurt aan Jasser en Verdonk. Tegen ieders verwachting in 

werd fastbowler Robberts niet ingezet. Jasser kreeg 4 slips en een gully voor de nieuwe batsman en 

gooide vervolgens de off-stump eruit. De middle-order protesteerde nog, maar Verdonk stelde met 

drie wickets en een koele run out orde op zaken. 

 

Een verslag van een voetbalwedstrijd 

Na een verloren toss mocht Ajax aftrappen. Na een kwartier besloot doelman Cillessen de bal uit 

te gooien. Fisher onderschepte de bal in het strafschopgebied en rondde bekwaam af: 1-0. Door 

het doelpunt en de penalty voor de Ajax-spits leek het op een oefenwedstrijd. Als scheidsrechter 

Braamhaar de goal van Sana niet buitenspel had gegeven, dan had Feyenoord geen enkele kans 

gehad. Na de rust kwamen Anderssen en Muric in het veld. Tegen ieders verwachting in werd 

middenvelder Klaassen niet ingezet. Fisher kreeg nog een vrije trap en een corner, maar dat leverde 

niets op. De aanvaller protesteerde nog, maar Ajax speelde de wedstrijd koel uit. 
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Advies 8: Denk na over ... 

… hoe geïnteresseerd uw lezer in het onderwerp is 
 

Naast het taalniveau en de kennis die de lezer heeft, is het ook belangrijk te weten of uw lezer 

wel echt in het onderwerp is geïnteresseerd. Hoe meer interesse de lezer heeft, hoe meer de 

lezer bereid is om tijd en energie in uw brief te steken, hoe meer details u in uw brief kwijt 

kunt. 

 

Een belangrijk aspect bij het beoordelen van het interesseniveau is de vraag voor wie de brief 

bedoeld is. Als het een persoonlijke brief voor de geadresseerde is, is de kans op interesse groter 

dan bij een brief die voor een grote groep mensen tegelijk is geschreven (een mailing). 

 

Daarnaast is het onderwerpgebied in combinatie met de doelgroep belangrijk. Als u een brief over 

de indexatie van een pensioen aan een gewone burger stuurt, zal hij daar niet in geïnteresseerd 

zijn. Als u dezelfde brief naar een pensioenadviseur stuurt, is de interesse hoger. Het is dus 

belangrijk om hiervan een inschatting te maken. In een brief voor een pensioenadviseur kunt u 

namelijk meer details en jargon kwijt dan in een brief voor een leek. De leek heeft namelijk niet 

de bereidheid om zich in de materie te verdiepen. 

 

Ook de afzender kan nog van invloed zijn op de interesse van de lezer. Een brief van iemand die 

de lezer kent, krijgt meer aandacht dan een brief van een onbekende. Hetzelfde geldt voor 

organisaties. Een onbekende organisatie kan maar op weinig aandacht rekenen, terwijl een 

bekende organisatie meer aandacht krijgt.  

 

Tot slot speelt ook het belang van de lezer een rol. Zo zal hij meer aandacht geven aan een brief 

van de Belastingdienst, omdat hij weet dat de Belastingdienst een grote rol in zijn leven (kan) 

spelen.  
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Welke brief zou meneer Jacobs met de meeste aandacht lezen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denk na over hoeveel interesse uw lezer heeft in uw onderwerp.  

Dat bepaalt u aan de hand van:  

 wie de lezer is; 

 welke relatie uw lezer met het onderwerp heeft; 

 hoe belangrijk u als afzender voor de lezer bent en; 

 hoeveel belang de lezer bij uw onderwerp/boodschap/u heeft.   

 

 

1.  

Beste meneer Jacobs, 

 

Afgelopen zaterdag fietste ik door uw straat. Toevallig zag ik een bord met 'te koop' in 

uw tuin staan. Ik heb nagedacht of ik u daarover een brief zou sturen. Uiteindelijk 

besloot ik de stoute schoenen aan te trekken, omdat ik denk dat wij, als lokale bank, u 

goed kunnen helpen. 

 

…  

 

2.  

Geachte heer Jacobs,  

 

Uit bronnen hebben wij vernomen dat uw huis te koop staat. Naar aanleiding van die 

informatie willen wij u wijzen op de mogelijkheden die onze bank u kan bieden. In 

deze brief informeren wij u daar graag over.  

 

…  
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Denk daar dus allemaal over na … 

… voordat u begint met het schrijven van uw heldere brief!  

 

En als u daar over nagedacht heeft. En de antwoorden helder heeft.  

Dan kunt u beginnen met het schrijven van een heldere brief. Wat dan een stuk gemakkelijker is! 

 

Wilt u adviezen over het schrijven van een heldere brief?  

Over welke opbouw bij welk doel hoort. Over hoe u een brief in taalniveau B1 schrijft.  

Over hoe u overzicht brengt in een brief. Over hoe u actief, helder en persoonlijk schrijft.  

 

Volg dan een eendaagse training Heldere brieven en e-mails schrijven of Schrijven in taalniveau 

B1. Of: wacht op het volgende whitepaper …  

 

Meer weten over ons en onze trainingen? www.loovaneck.nl  

 

 

 

 

 

 

 

1. Denk na over het effect van uw brief. 

2. Denk na over de reden van uw brief. 

3. Denk na over voor wie uw brief belangrijk is. 

4. Denk na over wat er gebeurt als de lezer uw brief niet leest. 

5. Denk na over wat u in uw brief wilt en moet vertellen.  

6. Denk na over het taalniveau van de lezer. 

7. Denk na over hoeveel uw lezer over het onderwerp weet. 

8. Denk na over hoe geïnteresseerd de lezer in het onderwerp is. 
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