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Hoe gebruik je dit boek?
Beter in e-mails schrijven helpt je om je inzicht in en vaardigheden met het
schrijven van e-mails en brieven te vergroten. In zeven hoofdstukken komen
alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn als je een goede brief of e-mail
wilt schrijven, zoals vaste onderdelen, structuur en schrijfstijl. Bovendien
zijn er handige formats voor veelvoorkomende onderwerpen.
Maak de oefeningen op AcademicX.nl

AcademicX.nl is de toets- en oefenportal van Academic Service. Daar vind
je een groot aantal vragen en opdrachten bij de onderwerpen uit het boek.
De feedback op je resultaten geeft direct aan welke onderdelen je speciale
aandacht nodig hebben.
Inloggen

Om je te registreren en in te loggen op AcademicX.nl heb je een activeringscode nodig. Je vindt die code op de pagina hiernaast. Na registratie heb je
onbeperkt toegang tot het extra studiemateriaal.
Persoonlijke voortgang

AcademicX.nl houdt je score bij, ook als je even stopt met de toets. Je kunt
ook vragen overslaan, of teruggaan naar eerdere vragen. Dat is prettig, want
soms verwerf je een bepaald inzicht als je wat meer vragen beantwoord hebt.
Per toets zie je de score en de voortgang. Hierdoor kun je zelfstandig werken.

C

Tips en waarschuwingen herken je aan deze opmaak.
Een *sterretje voor een woord geeft aan dat het woord een fout bevat.
Kijk op AcademicX.nl voor oefenmateriaal.
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De serie Beter in …
Meer inzicht in de regels van de taal

De serie Beter in … onderscheidt zich door een laagdrempelige opzet, met
een minimum aan theorie en een maximum aan direct toepasbare regels
en voorbeelden. Alle regels én voorbeelden worden helder en systematisch
gepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Zo leer je sneller en doorzie je
gemakkelijker hoe de Nederlandse taal werkt.
Op de portal AcademicX.nl vind je informatie over bestaande en nieuwe
titels in deze reeks, zoals Beter in spelling, Beter in Nederlands en Beter in
gesprekstechnieken.
Voor wie?

Beter in e-mails schrijven richt zich op hbo-studenten. Door de systematische
en laagdrempelige opzet is het boek zeer geschikt voor gebruik tijdens de les
én voor zelfstudie. Het is een echte praktijkhulp, gebaseerd op de vragen en
behoeften in het onderwijs.
Waarom?

Hbo-studenten van nu leren anders dan hbo-studenten van tien jaar geleden.
Beter in … speelt daarop in. Overzichtelijke korte teksten, altijd een praktijkgericht voorbeeld, en de portal AcademicX.nl met oefeningen en heldere
feedback op onjuiste antwoorden.
Oefeningen: in het boek en online

Per onderwerp test je je kennis in korte oefeningen; elk hoofdstuk sluit af
met een heldere puntsgewijze samenvatting en afsluitende oefeningen. Op
de portal AcademicX.nl vind je extra oefeningen bij elk hoofdstuk.
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1

Moderne e-mails en brieven
schrijven, hoe gaat dat?
Door het gebruik van internet en digitale media zijn mensen de afgelopen
jaren anders gaan lezen: snel, scannend, zappend, ongeduldig zelfs. Dat
snelle en ongeduldige leesgedrag vraagt van schrijvers dat zij hun teksten
op een andere manier schrijven. Daarom is het belangrijk dat je een aantal
uitgangspunten hanteert die je helpen om een moderne, lezergerichte e-mail
of brief te schrijven. Deze komen in dit hoofdstuk kort aan bod.

1.1

Inhoud van dit hoofdstuk
1.2 Vier uitgangspunten voor e-mails en brieven
1.3 E-mail of brief?
1.4 Samenvatting

1.2

Vier uitgangspunten voor e-mails en brieven
Je leest vast liever studieboeken met korte teksten, afgewisseld met ondersteunende foto’s of infographics, dan lange lappen tekst zonder tussenkopjes
en plaatjes. En je leest liever een kort internetbericht dan lange artikelen in
een krant. Herken je dit leesgedrag? Dan begrijp je als geen ander hoe een
groot deel van de lezers teksten leest.
Wanneer je zelf een tekst schrijft, hoe kom je die snelle en ‘zappende’
lezer dan zo goed mogelijk tegemoet? Hieronder lees je daarvoor vier
uitgangspunten.

1.2.1

De tekst is leesbaar

Ken je die e-mails en brieven waarbij je tijdens het lezen het gevoel krijgt
dat de schrijver wil laten zien hoeveel hij weet en hoe intelligent hij is?
Welke moeilijke woorden hij kent en welke prachtige volzinnen hij kan
formuleren?
Nog niet zo lang geleden was het gebruikelijk om zakelijke brieven stijfjes
en omslachtig te formuleren. Daarbij werden allerlei vaste zinnen gebruikt,
waarvan lezers de betekenis soms niet eens kennen. Herken je deze?
■
■
■

In afwachting van uw antwoord verblijven wij …
Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud …
Wij verzoeken u derhalve …

9
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Deftige zinnen, soms ook wel chique, maar vooral onnodige ballast voor je
lezer. Want die lezer wil gewoon graag jouw e-mail of brief begrijpen.
Uitgangspunt 1: Jij schrijft voor de lezer.
De tekst is leesbaar.

1.2.2 De tekst is informatief

Inmiddels weet je dat je voor de lezer schrijft en dat hij graag jouw e-mail
of brief wil begrijpen. Jij schrijft de e-mail bovendien met een doel, want
jij wilt iets van de lezer. Jij wilt hem bijvoorbeeld informeren over gewijzigde openingstijden van de bibliotheek, of jij wilt dat hij zijn rekening nu
eindelijk betaalt. De lezer moet na het lezen van jouw e-mail dus weten wat
er van hem verwacht wordt. Wat moet hij weten? Wat moet hij doen, of wat
juist niet?
Jouw tekst dient dus heel duidelijk een doel. En voor de lezer moet het klipen-klaar zijn wat er van hem wordt verwacht.
Uitgangspunt 2: Jij schrijft de tekst met een doel.
De tekst is informatief.

1.2.3

De tekst is (klant)vriendelijk

We zouden hier ook kunnen zeggen: wees netjes, fatsoenlijk, respectvol
en behulpzaam in je tekst. We bedoelen vooral dat je je met je toon en stijl
correct opstelt.
Je kunt een docent bijvoorbeeld in een mail best aanspreken met de
voornaam, als dat normaal tijdens de colleges ook mag (Beste Marieke in plaats
van Geachte mevrouw De Bont). Maar in de les roep je waarschijnlijk niet ‘Hey
Marieke’. Doe dat in je mail dan ook niet. In je mail of brief hanteer je de
normale omgangsvormen, dus met respect voor de bestaande verhoudingen.
Organisaties stimuleren hun medewerkers om persoonlijk en servicegericht
te communiceren met hun klanten, maar ook met collega’s. En ook al ben je
boos op een klant of collega, blijf toch respectvol en (klant)vriendelijk.
Uitgangspunt 3: Jij schrijft de tekst met respect voor de lezer.
De tekst is (klant)vriendelijk.

10
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Moderne e-mails en brieven schrijven, hoe gaat dat?

1.2.4 De tekst is verzorgd en foutloos

Is zorgvuldige afwerking van de tekst belangrijk? Ja!
Door de jaren heen zijn heel wat correspondentieconventies ontstaan:
afspraken over hoe je een e-mail of brief hoort te schrijven. Hoe begin je, hoe
bouw je de tekst op, welke indeling kies je, hoe sluit je af? Lezers verwachten
dat schrijvers zich houden aan allerlei normen. Of het nu om de lay-out gaat,
om de indeling of de formulering. En ook al is e-mail een nieuwer en sneller
medium, ook daar verwacht de lezer dat die tekst voldoet aan bepaalde eisen
op het gebied van aanhef, indeling, formulering enzovoort. Dus houd je daar
ook aan.
Natuurlijk verwachten lezers een foutloze tekst. Een bedrijf dat een
rommelig opgemaakt briefje stuurt of dat in een orderbevestiging schrijft
over *het product dat u heeft bestelt maakt een slechtere indruk dan een bedrijf
dat wél aandacht besteedt aan zijn presentatie. Schrijf dus een verzorgde
mail of brief, die niet negatief opvalt door een beroerde afwerking.
Uitgangspunt 4: Jij besteedt tijd aan de afwerking.
De tekst is verzorgd en foutloos.

1.3

E-mail of brief?
In jouw leven heb je waarschijnlijk nog niet veel brieven geschreven en
verstuurd. Dat komt doordat je in het dagelijkse contact met anderen vooral
veel e-mailt, appt of twittert.
Ook organisaties sturen inmiddels meestal een e-mail in plaats van een brief.
Want de voordelen van e-mail zijn voor organisaties helder: e-mail is sneller
en de kosten ervan zijn veel lager dan van een brief. Daarnaast kun je een
e-mail makkelijker bewaren en sneller beantwoorden.
Je vraagt je misschien af waarom organisaties dan toch nog brieven
versturen. Dat komt doordat een brief voor de ontvanger vaak een officiëlere
status heeft. Daarom zijn brieven vooral geschikt voor formele en officiële
mededelingen: een negatief besluit op een aanvraag, een afwijzing op een
sollicitatie, een ontslagbericht.
De regels voor het schrijven van brieven en e-mails zijn in de dagelijkse
praktijk echter gelijk. Daarom gelden de adviezen in dit boek in bijna alle
gevallen voor mails én brieven. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw van de
tekst, aan beginzinnen of aan de heldere formulering van de boodschap.

11

BIE-4.indd 11

23-01-14 18:05

Beter in e-mails schrijven

Voor ons gemak hebben we het in dit boek trouwens meestal over ‘de e-mail’,
maar daarmee bedoelen we dus ook ‘de brief’. Als er belangrijke verschillen
zijn tussen brieven en mails, vermelden we dat.

1.4

Samenvatting
Als je goede, effectieve e-mails en brieven wilt schrijven, is het verstandig de
volgende uitgangspunten te hanteren:
1.
2.
3.
4.

Jij schrijft voor de lezer. De tekst is leesbaar.
Jij schrijft de tekst met een doel. De tekst is informatief.
Jij schrijft de tekst met respect voor de lezer. De tekst is (klant)vriendelijk.
Jij besteedt tijd aan de afwerking. De tekst is verzorgd en foutloos.

12
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2

Bereid je e-mail voor
(dat is het halve werk!)
Voordat je een e-mail schrijft, moet je vier elementen goed in je hoofd
hebben: doelgroep, doel, kernboodschap en tone of voice van de e-mail. Je
ziet namelijk dat veel e-mails hun doel niet bereiken, niet effectief zijn,
doordat een schrijver niet over deze vier punten heeft nagedacht. Wij raden
je daarom aan om eerst na te denken en je e-mail voor te bereiden, en pas
daarna te schrijven. In dit hoofdstuk lees je meer over de voorbereiding:
voordat je begint met schrijven, denk je na over je lezer, je doel, je hoofdboodschap en je tone of voice.

2.1

Inhoud van dit hoofdstuk
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.2

De debrieﬁng: eerst denken, dan schrijven
Wie is de lezer?
Wat is je doel?
De hoofdboodschap
De tone of voice
Samenvatting
Afsluitende oefeningen

De debrieﬁng: eerst denken, dan schrijven
Professionele tekstschrijvers die in opdracht teksten schrijven, krijgen een
brieﬁng: de opdrachtgever omschrijft om wat voor tekst het gaat en welke
doelen de tekst heeft. Tekstschrijvers maken voordat ze echt gaan schrijven
altijd een debrieﬁng: ze vertalen de brieﬁng naar een precies kader met
uitgangspunten voor die tekst. Die debrieﬁng maken ze voor zichzelf, als
leidraad voor het schrijven, maar ook voor de opdrachtgever, om vast te
leggen of dit is wat de opdrachtgever met de tekst wil.
Natuurlijk hoef je voor een zakelijke e-mail niet een uitgebreid stappenplan
van brieﬁng en debrieﬁng te volgen. Toch is het belangrijk dat jij minstens
vier van de elementen uit een debrieﬁng helder in je hoofd hebt. Stel jezelf
vier vragen:

13
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Vraag

Wat wil je weten?

Wie is de lezer?

Wat zijn de wensen, verlangens en interesses van de lezer?
Wat is het kennis- en taalniveau van de lezer?
Zit hij op jouw e-mail te wachten? Hoe is jullie relatie?

Wat is mijn doel?

Wat wil jij met deze e-mail bereiken bij de lezer?
Wil je hem informeren en daarna aanzetten tot bepaald
gedrag?
Wil je dat hij positief tegenover een bepaald besluit staat?
Kortom, wat moet hij doen?

Wat is mijn
kernboodschap?

Wat wil je de lezer vertellen? Formuleer de hoofdboodschap
in één zin. Bijvoorbeeld:
■ Het huisvuil wordt op een andere dag opgehaald, dus
zet voortaan de grijze container op dinsdag aan de
straat.
■ Als je een tentamen wilt maken, dan moet je je in
lesweek 3 inschrijven via Osiris.

Wat is de tone of
voice?

Met welke ‘schrijfstem’ benader je de lezer?
Formeel, informeel, joviaal, vrolijk, streng, … ?

Op deze vier vragen gaan we in de volgende paragrafen diepgaander in.

2.3

Wie is de lezer?
In deze paragraaf gaan we in op de lezer. We laten een paar aspecten van de
lezer en zijn leesgedrag aan de orde komen, om je bewuster te maken van die
lezer. En we geven aan wat dit betekent voor jouw e-mails. Je schrijft immers
voor de lezer, omdat jij iets van hem wilt.

2.3.1

Leesgedrag

Ervaar eerst hoe mensen, ook jij, lezen. Dan begrijp je beter hoe je moet
schrijven. Doe daarom eerst de volgende leestest voordat je verder gaat.

C

Leestest

Vraag aan een medestudent een brief voor je te zoeken. Het moet gaan om
een zakelijke brief die jij niet kent, bijvoorbeeld van een telefoonaanbieder
of een verzekeringsmaatschappij. Je medestudent legt de brief voor jou op
tafel, maar wel omgekeerd, met de rug naar boven. Draai dan de brief om en
probeer in vijf seconden een indruk van die tekst te krijgen. Daarna draai je
de brief weer om, zodat de rug weer naar boven ligt.

14
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Bereid je e-mail voor (dat is het halve werk!)

Beantwoord nu voor jezelf de vraag: Wat heb je gezien? Onthouden?
Gelezen?
Fixatiepunten

Als de tekst goed is opgebouwd, heb jij je ogen vliegensvlug laten gaan over
een aantal punten op het papier: punten in de brief waar je ogen zich kort op
ﬁxeren. Dit noemen we de ﬁxatiepunten. Na vijf seconden heb je waarschijnlijk het volgende gezien:
■
■
■
■
■
■
■

de afzender
naw (naam-, adres-, woonplaatsgegevens)
kopjes
onderstreepte/vetgedrukte tekst
ondertekening
ps
plaatjes/foto’s

In die paar seconden weet jij al wat de afzender van je wil. En in die paar
seconden heb je ook bepaald of het voor jou zinvol is om die e-mail of brief
geheel te lezen, nu of op een later moment.
Lezen op het beeldscherm

Je hebt net gezien hoe je een papieren tekst scant. Lezen op een beeldscherm
gaat nog vluchtiger dan op papier.
Allereerst beslis je heel snel: zodra je een mail ontvangt in je inbox, kijk je
naar de afzender en het onderwerp van de mail. Dan al weet je of het bericht
voor jou zinvol is of niet. En je bepaalt ook dan of je het bericht nu, later, of
helemaal niet gaat lezen.
Open je het bericht, dan vliegen je ogen over het scherm; ze scannen de tekst.
Lange teksten zonder tussenkopjes op een beeldscherm lezen? Dat houdt
niemand vol! Dus zorg ervoor dat die teksten kort, krachtig en heel overzichtelijk zijn. Benut zeker bij e-mail de ﬁxatiepunten optimaal.
2.3.2 Lezersproﬁel – ijkpersoon

Het is belangrijk dat je als schrijver op de stoel van de lezer kunt zitten. Dat je
begrijpt wat zijn interesses zijn en dat je begrijpt hoe een e-mail van jou bij
de lezer over kan komen.
Als je een e-mail stuurt aan iemand die je kent, dan is het niet zo moeilijk om
op die stoel te gaan zitten. Want dan weet je waarschijnlijk welke voorkennis
over het onderwerp hij heeft en welk taalniveau hij bezit. Maar als je een mail
moet schrijven voor alle burgers uit de gemeente Amersfoort? Of voor de
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cliënten van je fysiotherapiepraktijk? Wie is dan de ontvanger? In dat geval is
het handig om van je doorsneelezer een beknopte omschrijving te maken.
Wist je dat journalisten en bladenmakers van hun lezer een proﬁel maken?
Daarmee kunnen ze de inhoud en het niveau van de teksten afstemmen
op de interesses en voorkeuren van hun lezers. Soms werken ze ook met
ijkpersonen. Ze omschrijven dan heel precies voor wie hun teksten bedoeld
zijn: mensen met een naam, een leeftijd, een beroep, bepaalde voorkeuren en
gewoonten.
Als je een e-mail schrijft aan een groep ontvangers van wie je niet veel
weet, dan kan een ijkpersoon je helpen. Maak een concreet beeld van jouw
ontvanger. Bijvoorbeeld Eline. Eline is 38 jaar, heeft twee jonge kinderen,
heeft een mbo-opleiding afgerond en werkt parttime als receptioniste.
Als je schrijft voor Eline kun je jezelf altijd de vraag stellen of Eline jouw tekst
begrijpt en of Eline wel overtuigd wordt door jouw argumenten. En of de
woorden die je kiest wel begrepen worden door Eline. Zo kun je makkelijker
op de stoel van de ontvanger gaan zitten!
2.3.3 B1-niveau, of niet?

In het lezersproﬁel kun je ook het taalniveau van de lezer opnemen. Wat is
zijn woordenschat? Kan hij lange ingewikkelde zinnen begrijpen? Kan hij
abstracte teksten begrijpen?
Hoe bepaal je het taalniveau dat de lezer aankan? Een hulpmiddel om dat
te bepalen, is een meetlat van de Raad van Europa, het Europees Referentiekader. Hierin worden zes niveaus onderscheiden, van A1 tot C2 (hoogste
niveau). Over het algemeen kun je zeggen dat hbo- en wo-professionals
gewend zijn om teksten op C1-niveau te lezen en schrijven.
B1-niveau is ‘gemakkelijk taalgebruik’: het is taal die vrijwel iedereen kan
begrijpen, ook mensen met een lage opleiding. Steeds meer organisaties
kiezen er dus voor om zoveel mogelijk te communiceren op B1-niveau.
Misschien realiseer je je het niet, maar 80% van de Nederlanders heeft géén
hbo- of wo-diploma. Het is dus niet verstandig om jezelf als uitgangspunt te
nemen bij het beoordelen van een tekst op begrijpelijkheid. Een tekst die jij
begrijpt, begrijpt een groot deel van de bevolking minder goed.
Hoe schrijf je een tekst op B1-niveau? Ga uit van de volgende richtlijnen:
■
■
■

Gebruik concrete woorden.
Gebruik geen vaktaal.
Zorg dat je eenduidig bent; je boodschap is maar op één manier uit te
leggen.

16

BIE-4.indd 16

23-01-14 18:05

2

Bereid je e-mail voor (dat is het halve werk!)

■
■
■
■

Maak korte zinnen.
Schrijf actief: maak duidelijk ‘wie wat doet’.
Zet je doel aan het begin van de tekst.
Laat informatie weg die niet relevant is voor het bereiken van je doel.

Met schrijven op B1-niveau bedoelen we niet dat je jip-en-janneketaal
schrijft. Een mail op B1-niveau is geen kinderlijk eenvoudige tekst, maar een
tekst die zoveel mogelijk lezers begrijpen. Een voorbeeld:
Lange, ingewikkelde zin met
ouderwetse woorden

Korte, begrijpelijke zinnen,
eenvoudige taal

Indien u wenst over te gaan tot
stopzetting van uw abonnement,
dient u dat kenbaar te maken door
toezending van een e-mail vóór
1 januari van het komende kalenderjaar.

Wilt u uw abonnement stopzetten?
Stuur ons dan een e-mail. Doe dat wel
voor 1 januari van het komende jaar.

In hoofdstuk 4 lees je meer over wat je moet doen om zo eenvoudig en
duidelijk mogelijk te schrijven.
Móét je jouw e-mails op B1-niveau schrijven?

Je bent niet verplicht jouw e-mails op B1-niveau te schrijven. Maar we
adviseren je wel na te denken over het niveau dat je hanteert. Want als je bij
voorbaat weet dat een deel van de lezers jouw tekst te moeilijk vindt en niet
goed zal begrijpen, waarom doe je daar dan niets aan?
2.3.4 Relatie schrijver – lezer

Als je een e-mail schrijft moet je ook nadenken over de relatie die jij hebt met
de lezer. Vindt hij het nuttig of prettig dat je hem een e-mail stuurt? Of zit hij
daar niet op te wachten?
Een mail waarin je dreigt een deurwaarder op de ontvanger af te sturen, is
anders van toon dan een mail waarin je iemand uitnodigt voor een ouderavond op de basisschool.
Bedenk dus van tevoren of de ontvanger op jouw bericht zit te wachten en
hoe jullie relatie is.

2.4

Wat is je doel?
Je schrijft je e-mail of brief met een doel; je wilt dat de lezer uiteindelijk iets
doet, of juist niet doet. Je tekst kan verschillende doelen hebben: informeren,
instrueren, overtuigen, activeren, amuseren. Kort door de bocht komt het
erop neer dat je je lezer iets laat weten, omdat je wilt dat hij vervolgens iets
doet, of juist niet doet. Voorbeelden:
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Tekstdoel

Voorbeeld

Informeren

■

■

Ik wil mijn lezer laten weten dat hij geen dakkapel mag
plaatsen; de aanvraag is namelijk afgewezen. (brief van
gemeente als reactie op een vergunningsaanvraag)
Ik wil de lezer uitleggen waarom hij niet in aanmerking
komt voor het huren van deze kamer.

Instrueren

■

Ik wil de lezer uitleggen welke stappen hij moet zetten
om bezwaar te maken tegen de opgelegde boete.

Overtuigen

■

Ik wil dit bedrijf ervan overtuigen dat ik de juiste
kandidaat ben om deze stageplek bij hen te vervullen.

Activeren

■

Ik wil dat de lezer mij uitnodigt voor een
sollicitatiegesprek.

Formuleer voor jezelf heel precies het doel van je e-mail, vóórdat je gaat
schrijven.

2.5

De hoofdboodschap
De hoofdboodschap van jouw e-mail komt logisch voort uit het doel van je
e-mail. Het is dat wat je in je e-mail tegen de lezer wilt zeggen. Doe alsof je je
lezer spreekt en het bericht dus mondeling brengt. Voorbeelden:
■
■

De aanvraag voor uw dakkapel is afgewezen, omdat hij niet voldoet aan
de criteria voor dakkapellen.
Ik ben de juiste student voor het uitvoeren van deze stage-opdracht en
daarom denk ik dat wij kennis moeten maken.

C

De hoofdboodschap schrijf je vaak niet letterlijk in je mail, maar je zorgt dat
je e-mail zo is geschreven dat deze boodschap helder naar voren komt.

2.6

De tone of voice
Tot slot is het belangrijk na te denken over de toon waarop je de lezer wilt
benaderen, de tone of voice. De tone of voice is een begrip uit de wereld van
tekstschrijvers en reclame. Hiermee wordt bedoeld: het stemgeluid van
een organisatie. Eigenlijk geeft het aan hoe jij of hoe jouw organisatie in de
communicatie klinkt. Afstandelijk of joviaal? Vriendelijk of streng? Vrolijk of
zakelijk? Formeel of informeel?
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Bedenk dus van tevoren hoe je wilt overkomen in je tekst, hoe jij wilt
klinken. Een voorbeeld:
■

■

Als u van mening bent dat u meer tijd nodig heeft voor het oudergesprek
dan 10 minuten, wilt u dit dan per e-mail aan mij laten weten? Dan kan ik
meer gesprekstijd reserveren. Dank u.
Het oudergesprek duurt 10 minuten. Heb je meer tijd nodig om te praten
over je zoon of dochter, laat me dat dan per mail weten. Dan plan ik extra
tijd in.

Deze twee voorbeelden hebben een verschillende toon. De ene toon is niet
béter dan de andere; je moet je alleen afvragen wat bij jou of jouw organisatie
past, én wat bij de lezer past.

2.7

Samenvatting
Als je een e-mail of brief wilt schrijven, is het verstandig van tevoren goed na
te denken over een aantal elementen. De antwoorden op de volgende vragen
kun je opnemen in een zogenoemde debrieﬁng:
Wie is de lezer?
Wat is het lezersproﬁel?
Wat is het kennis- en taalniveau van de lezer?
Is het verstandig om te schrijven op B1-niveau?
Zit hij op jouw e-mail te wachten?
Hoe is jullie relatie?
Wat is het doel?
Wat wil jij met deze e-mail bereiken bij de lezer?
Wil je hem informeren en daarna aanzetten tot bepaald gedrag?
Wil je dat hij positief tegenover een bepaald besluit staat?
Kortom, wat moet hij doen?
Wat is de kernboodschap?
Wat wil je de lezer vertellen? Formuleer de hoofdboodschap in één zin.
Wat is de tone of voice?
Met welke ‘schrijfstem’ benader je de lezer? Formeel, informeel, joviaal,
vrolijk, streng, …?
Pas als je deze vragen hebt beantwoord, weet je binnen welke kaders jouw
e-mail of brief moet passen.
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2.8

Afsluitende oefeningen
Oefening 1 Aanbevelingen doen voor een betere brief

1. Zelfstandig ondernemers in Amersfoort ontvingen deze wollige brief van
de gemeente. Hoe zou je het doel, de doelgroep, de kernboodschap en de
tone of voice willen omschrijven?
2. Je handen jeuken om de gemeente een aantal aanbevelingen te doen voor
het schrijven van brieven en e-mails. Welke aanbevelingen zijn dat?
■

Onderwerp: door BreedNet is glasvezel speciaal voor u beschikbaar
Geachte mevrouw Ligtendonk,
Met trots vraag ik uw aandacht voor BreedNet. Drie jaar geleden heeft de
gemeente ‘BreedNet Amersfoort’ geïnitieerd. Een open glasvezelnetwerk
voor bedrijven en instellingen dat alweer enkele jaren beschikbaar is. Dit
Amersfoortse succes heeft ertoe geleid dat BreedNet nu ook in andere
steden van de Noordvleugel van de Randstad is gestart. De gemeente
Amersfoort neemt ook deel aan dit regionale project. Daarmee wordt
BreedNet Amersfoort uitgebreid van een lokaal naar een regionaal
netwerk. Concreet betekent dat voor u: keuze uit nog meer glasvezelaanbieders en een groter aanbod van diensten. De gemeente Amersfoort
streeft naar supersnelle glasvezelaansluitingen voor alle bewoners,
bedrijven en instellingen. BreedNet is voor de zakelijke gebruiker
die hoge kwaliteitseisen en servicegaranties eist. Daarnaast heeft de
gemeente Amersfoort de ambitie de komende jaren ook alle huishoudens
in Amersfoort te laten voorzien van glasvezel (Fiber to the Home). In verschillende delen van Amersfoort Noord is al glasvezel voor huishoudens
beschikbaar. Dit sluit goed aan op het project BreedNet en is het sluitstuk
van de volledige ‘verglazing’ van Amersfoort. ‘Fiber to the Home’ is ideaal
voor consumenten, thuiswerkers en eventueel voor kleine zakelijke
gebruikers. Een prachtige basis om te werken aan duurzame economische groei en maatschappelijke innovatie.
In bijgaand magazine leest u hoe BreedNet werkt en welke mogelijkheden een aansluiting u biedt. We leggen u uit hoe glasvezel nu voor
iedereen ﬁnancieel haalbaar is, ook voor kleinere en middelgrote
bedrijven en organisaties. Daarnaast is er in het magazine aandacht
voor de eerste ervaringen met het netwerk in Amersfoort en andere
gemeenten. Zo lichten verschillende bedrijven toe hoe zij hun dienstverlening kunnen uitbreiden, kosten kunnen besparen en ict binnen
de organisatie volledig kunnen integreren. Hiermee hopen we inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn. Omdat
BreedNet de vraag naar glasvezel bundelt, heeft u voor een scherpe prijs
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een 100 Mbps-aansluiting bij een van de BreedNet-aanbieders. Heeft
u belangstelling, dan kunt u de intentieverklaring op pagina 17 ondertekenen en retourneren.
Als u meer wilt weten over BreedNet, dan nodig ik u uit om op 26 februari
2013 om 17.00 uur naar de bijeenkomst te komen. Meld u hiervoor aan op
www.breednet.nl/amersfoort. Ik hoop u daar te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,
(…)

Oefening 2 Tone of voice

Je woont samen met je partner en jullie twee kinderen in een keurige nieuwbouwwijk. Je woont in een moderne rijtjeswoning aan een appelgaarde.
Op dit grote grasveld staan veertig appelbomen. Ook is er een zandbak, een
klimrek en een wipwap. Kortom, een heerlijke speelplek voor de kinderen
uit de buurt, het hele jaar door.
Onlangs is er, gelukkig helemaal aan de overkant van de appelgaarde, een
gezin komen wonen met twee honden. De appelgaarde is verboden terrein
voor honden. De gemeente heeft op elke hoek van het grasveld paaltjes
geplaatst met een verbodsbordje voor honden erop. Duidelijk, lijkt je.
Maar de nieuwe overburen lijken zich er weinig van aan te trekken. Hun
golden retriever en de iets kleinere poedel poepen regelmatig op het
grasveld. En ja, de baasjes, die laten het liggen. Tijd voor actie!
Je besluit om een e-mail te schrijven. Je staat liever niet oog in oog met de
breedgeschouderde overbuurman. Schrijf de korte e-mail op vier manieren;
gebruik elke keer een andere tone of voice.
Houd het kort: elk berichtje heeft maximaal acht zinnen.
Tone of voice:
1. Zeer formeel, ambtelijk, archaïsch
2. Neutraal, zakelijk
3. Joviaal, vriendschappelijk
4. Vulgair
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Direct oefenen
Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een
duidelijke samenvatting en afsluitende
oefeningen. Docenten kunnen hier ook
gebruik van maken tijdens de lessen.
Op AcademicX.nl vind je extra oefeningen
bij elk hoofdstuk.
Een echte praktijkhulp
Beter in e-mails schrijven richt zich op hbostudenten en is door de toegankelijke
opzet zeer geschikt voor gebruik tijdens
de les én voor zelfstudie. De combinatie
van boek en portal maken dit product tot
een echte praktijkhulp, gebaseerd op de
vragen die leven in het huidige onderwijs.

Manon Rundervoort is hogeschooldocent bedrijfscommunicatie.
Daarnaast werkt zij vanuit haar Schrijfpraktijk als freelance
copywriter en trainer voor verschillende opdrachtgevers.
Zij schreef samen met Eric Tiggeler ook Beter in rapporteren.

Beter in
e-mails schrijven
Manon Rundervoort, Eric Tiggeler
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Praktische adviezen voor betere e-mails
en brieven
De serie Beter in… onderscheidt zich
door een laagdrempelige opzet, met een
minimum aan theorie en een maximum
aan direct toepasbare regels en voorbeelden. Alle regels én voorbeelden
worden helder en systematisch gepresenteerd in overzichtelijke tabellen.

Zo leer je sneller en doorzie je gemakkelijker hoe je een goede e-mail of brief
schrijft.

rundervoort, tiggeler

Beter in e-mails schrijven leert je hoe je
goede, moderne e-mails en brieven
schrijft, voor je opleiding of voor je
werk. In zeven hoofdstukken komen
alle onderwerpen aan bod die belangrijk
zijn als je een sterke brief of e-mail wilt
schrijven, zoals de vaste onderdelen,
structuur en schrijfstijl. Bovendien zijn er
handige formats voor veelvoorkomende
soorten e-mails opgenomen.

Eric Tiggeler is tekstschrijver en ontwikkelt communicatietrainingen voor het Taalcentrum-VU. Hij schreef eerder onder
andere Vraagbaak Nederlands, Check je tekst, Beter in spelling en
Beter in Nederlands.
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