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Wat leer je?
Je leert beter te schrijven in het Engels: ge-

makkelijker, met meer variatie, op een ho-

ger niveau. Je oefent met herkenbare, eigen 

teksten uit je eigen werkomgeving. Zo breng je 

direct in de praktijk wat je hebt geleerd. 

Na deze workshop schrijf je met meer gemak 

en sneller goede e-mails en brieven in het 

Engels!

Onderwerpen die aan de orde komen:

• Hoe zit een goede Engelse e-mail of brief in 

   elkaar?

• Best practices en verbetervoorbeelden uit de

   eigen werkpraktijk van de deelnemer

• Handige zinnen en formuleringen om je tekst

   te beginnen, om overgangen te maken en af

   te sluiten

• Omgaan met culturele verschillen (beleefd

   heidsvormen en indirecte communicatie).

• Veelgemaakte fouten: hoe voorkom je ze?

• Tips and tricks, do’s and don’ts

Voor wie
Voor iedereen die regelmatig zakelijke e-mails 

of brieven schrijft in het Engels.

Data & locatie
E-mailen in het Engels kun je incompany orga-

niseren of volgen als privé- of duotraining. De 

data en locatie bepalen we in overleg.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

E-mailen in het Engels zijn afhankelijk van je 

wensen en de grootte van de groep. Meer we-

ten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen graag 

langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

In je werk heb je regelmatig contact met buitenlandse relaties. Maar het opstel-

len van een e-mail of brief in het Engels kost je te veel tijd. Of je vocabulaire is 

soms net wat te beperkt. Dan is de workshop E-mailen in het Engels een uit-

komst. 

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl

Gerion VUmc over de training Klantge-

richt schrijven:

‘Wij hebben trainingen Klantgericht 

schrijven gevolgd. Zo leert het Taalcen-

trum ons om aantrekkelijke en toeganke-

lijke teksten voor de bezoekers van onze 

vernieuwde website te schrijven. Deze 

manier van tekstschrijven zorgt er mede 

voor dat onze website beter gevonden 

en gelezen wordt!’


