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Training commerciële teksten schrijven: van wollig naar klantgericht  

 

 

Beste …, 

Hieronder op een rij wat jullie zoeken en wat ik daarin voor jullie kan betekenen. Wil je iets 

aanpassen? Bel of mail me dan gerust! Je kunt me bereiken op 06-28509132 of via 

l.tacoma@taalkrachtig.com. Heel veel succes met het keuzeproces! 

Het niveau van jullie teksten overall omhoog  

De medewerkers die commerciële teksten schrijven beseffen onvoldoende het organisatiebelang 

van hun teksten, of handelen/schrijven er onvoldoende naar. Dat maakt dat de directie en jij veel 

tijd kwijt zijn aan reviewen. Jullie willen nu vergelijkbare tekstuele verbeteringen groepsgewijs 

bespreken en doorvoeren. Zodat jullie schrijfprocessen efficiënter worden. Jullie hebben voor 

een groepstraining op dit moment twee dagdelen beschikbaar. 

Door nu te focussen op lezergerichte mindset en tekstopbouw  

Het eerste dagdeel maak ik jullie medewerkers bewuster van het belang om zich te verplaatsen in 

hun klanten. Dat doe ik door te spiegelen: met heel veel voorbeelden, liefst ook van jullie eigen 

hand, zelf laten ervaren hoe teksten overkomen. We doen ook oefeningen waarin ze hun nieuwe 

inzichten gelijk op de proef kunnen stellen. 
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vervolg  

Het tweede dagdeel werken we aan samenhang en logische opbouw in teksten. Dat doen we 

volgens de intervisiemethode: de deelnemers delen een tekst die ze ná de eerste trainingsdag 

hebben geschreven. We bespreken die gedeeltelijk plenair waarbij ik mogelijke verbeteringen op 

tekstniveau en zinsniveau aangeef. De deelnemers bespreken de andere teksten in subgroepen 

(vanwege de grootte van de groep).  

Op beide dagdelen werken we interactief en bottom-up. Mijn rol is kaderen, inspireren en 

feedback geven. Alle deelnemers krijgen ter plekke mondeling of op papier persoonlijke 

feedback. 

In juni en anders direct na de zomer  

Als jullie beslistraject voorspoedig verloopt en het lukt om alle medewerkers bij elkaar te krijgen, 

organiseren we de training al in juni. Anders wijken we uit naar september. De training vindt 

plaats tijdens kantooruren op Marconibaan 12 in Nieuwegein in een ruimte met flip-over, beamer 

en wifi. 

Stijlmissers kunnen in een 3e sessie  

Bespreken van stijlmissers en taalvragen van de deelnemers is zeker ook mogelijk, maar ik 

adviseer om daar een aparte sessie aan te wijden. Dan hebben we voldoende tijd voor ieders 

vragen. En krijgen de deelnemers niet te veel feedback in een keer. 

Dat levert voor nu het volgende programma op  

- organisatiebelang van commerciële teksten: hoe draag jij je steentje bij? 

- verplaatsen in je lezer 1: wat is een vraaggerichte opbouw en hoe creëer je samenhang? 

- verplaatsen in je lezer 2: hoe houd je rekening met het kennisniveau van beslissers? 

- verplaatsen in je lezer 3: wat is direct duidelijke taal? 

- uniforme werkwijze: welke huisstijlafspraken maken we? 

- intervisie met eigen teksten: wat gaat goed en wat kun je aanscherpen? 

We gebruiken zo veel mogelijk jullie eigen teksten  

Ik mail in week 21 een welkomstmail voor alle deelnemers met een intakeformulier en de vraag 

om een recente eigengeschreven tekst aan mij terug te mailen. De intakeformulieren en teksten 

zijn voor mij input voor de training en gebruik ik eventueel (geanonimiseerd) als 

voorbeeldmateriaal. Het intakeformulier stimuleert bij de deelnemers al voor de eerste 

trainingsdag een actieve leerhouding. 
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Jullie ontvangen gratis handouts  

Ik lever kostenloos handige handouts over specifieke trainingsonderdelen. Die handouts kunnen 

jullie ook bestellen in posterformaat: handig voor in de kantoortuin! Ik adviseer om daarnaast 

mijn boekje als naslagwerk te geven aan alle deelnemers: Dat klopt! Zakelijk schrijven voor 

iedereen. Daarin staan de uitgangspunten van professioneel schrijven in 2019, mét voorbeelden. 

 

10-12 deelnemers in één groep is geen probleem  

De deelnemers zijn salesmedewerker, consultant of servicemanager. Ze schrijven regelmatig 

offertes, SLA’s en DAP’s. Ze hebben hbo-werk- en -denkniveau en zijn gemiddeld 40+. 

Jullie investeren € 2089,20  

Op basis van 12 deelnemers is dat € 174,10 per persoon.  

Voorbereiding 

1 dagdeel x € 625 €      625,- 

Uitvoering 

2 dagdelen x € 625,- €    1250,- 

 

Literatuur 

12 x Dat klopt! Zakelijk schrijven voor iedereen €      191,40 

Reiskosten 

Hilversum - Nieuwegein: 2 x 60 km x 0,19 €        22,80 

• De bedragen zijn inclusief handouts en (telefonische) voor- en nabespreking. 

• Ik ben Crkbo-geregistreerd dus je betaalt geen btw. 

• Ik stuur na de eerste trainingsdag de factuur. 

 

Jullie teksten kunnen jullie veilig met mij delen  

Ik heb namelijk beroepsgeheim en daar houd ik me aan. Informatie die ik tijdens het traject hoor, 

ontvang of zie, deel ik niet met derden. Ook verwijder ik uiterlijk aan het begin van het jaar 

volgend op onze laatste werksessie alle tekstbestanden die jullie mij eventueel sturen van mijn 

computer. 
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Mijn trainingen zijn levendig, hands-on en waarden-vol  

Ik verbind taal en communicatie met veranderende professionele eisen, nieuwe technische 

mogelijkheden en de tijdgeest. Met heel veel voorbeelden en persoonlijke feedback 

enthousiasmeer ik mensen om hun communicatieve vaardigheden ten volle in te zetten. En weer 

plezier te ervaren in communicatie en schrijven! 

 

Ik werk onder de namen TaalKrachtig-Leontine Tacoma en LeontineTacoma.nl, beide 

geregistreerd onder KvK 30228650. Zie bijgevoegde onepager en 

https://www.linkedin.com/in/leontinetacoma/ voor mijn ervaring en mijn blogs. 

Spreekt wat je hier leest en ziet je aan?  

Je kunt dit voorstel direct ondertekenen en terugmailen. Ik neem dan snel contact met je op om 

de training te plannen! Heb je langer nodig? Neem je tijd, dit voorstel geldt tot en met 31 

december 2019. 

De kleine lettertjes  

Op dit voorstel zijn bijgevoegde fiscale kernbedingen uit de modelovereenkomst Geen 

werkgeversgezag van de Belastingdienst (nummer 90515.112643-1), mijn algemene voorwaarden 

en mijn privacyverklaring van kracht. Voor zover in dit voorstel aanpassingen staan, zijn wij 

beiden van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de fiscale kernbedingen in de 

modelovereenkomst. Door dit voorstel te tekenen, geef je aan dat je alle drie hebt gezien en 

ermee akkoord gaat. 

 

  

Naam beslisser      Leontine Tacoma 

Functie + bedrijfsnaam    TaalKrachtig-Leontine Tacoma 
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