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Wat leer je?
Hoe reageer je op klachten of een lastige 

boodschap? Aan de hand van slimme check-

lists leer je hoe je een brief of e-mail opstelt die 

zijn doel bereikt.

Onderwerpen die aan de orde komen:

•  Communiceren vanuit de merkwaarden van

je organisatie

• Helder en vriendelijk reageren op vragen van

klanten

•  Je verplaatsen in de klant: wat zou jij zelf wil-

len lezen?

•  Begripvolle, empathische formuleringen: wat

werkt, wat niet?

• Wat doe je als je de klant geen gelijk kunt

geven?

• Tactvol omgaan met lastige situaties

• De commerciële kwaliteit van je tekst

Je oefent met je eigen teksten en met realisti-

sche cases. Zo pas je wat je leert direct toe in 

je eigen werk.

Voor wie
Voor medewerkers die regelmatig rechtstreeks 

contact hebben met klanten, bijvoorbeeld van-

uit een afdeling klantenservice. Je kunt deze 

training bijvoorbeeld volgen als klanten vaak 

vragen hebben over brieven of mails. Of als je 

als medewerker houvast wil: wat zijn nu eigen-

lijk de criteria voor goede brieven en e-mails? 

Medewerkers van onder meer Generali verze-

keringen en de gemeente Koggenland hebben 

de training al gevolgd.

Data & locatie
Klantgericht en empathisch schrijven kun je 

incompany organiseren of volgen als privé- of 

duotraining. De data en locatie bepalen we in 

overleg.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétrai-

ning Klantgericht en empathisch schrijven zijn 

afhankelijk van je wensen en de grootte van de 

groep. Meer weten? Bel naar 020 - 598 64 20. 

We komen graag langs voor een vrijblijvend 

adviesgesprek.

Een lastige boodschap brengen, reageren op een klacht? Gebruik juist die mo-

menten om de relatie met je klant te versterken. Schrijf een e-mail of een brief 

die meer dan klantvriendelijk is: empathisch en servicegericht.

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

Stadgenoot over de training:

‘Zestig Stadgenootmedewerkers hebben 

een fantastische training op maat gevolgd 

over Klantgericht schrijven. De training 

was zo’n succes dat we er dit jaar mee 

doorgaan.’


