123Checklist voor je e-mail
Praktische handvatten voor een klantgerichte e-mail
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Introductie
Dank je voor het downloaden van deze checklijst! Deze lijst kun je gebruiken:



ter voorbereiding op e-mail of brief die je gaat schrijven aan een klant;
om een e-mail of brief te toetsen op lezergerichtheid.

Deze checklist is gebaseerd op:


De eisen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit keurmerk garandeert
consumenten de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar
of gevolmachtigde. Dit Keurmerk is het eerste kwaliteitskeurmerk in de
verzekeringsbranche, ook internationaal (www.keurmerkverzekeraars.nl).



De trainingen die ik de afgelopen jaren gaf aan werknemers van
verzekeringsmaatschappijen, banken en rechtsbijstandorganisaties. In de meeste
trainingen was de klant actief betrokken, vaak bij de voorbereiding of een dagdeel bij de
uitvoering van de training.

Deelnemers aan de training Klantgerichte e-mails schrijven ontvangen dit boekje bij de training.
Wil je meer informatie over deze training? Stuur me dan een mailtje of bel me op 06 1450
3904. Mail: anjagruteke@tekstfirma.nl
Of wil je dat ik meekijk met een e-mail? Mail me dan gerust je tekst met een korte duiding van
doel en doelgroep. Je ontvangt gratis een eerste reactie op je tekst.
Veel schrijfplezier!
Anja Grüteke
Schrijftrainer en neerlandica

© Tekstfirma
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1. Check je e-mail: de hoofdpunten

 Check
1.

dit:
Het is voor een lezer snel duidelijk:
o
o

2.

Wat de bedoeling van de e-mail is.
Wat de belangrijkste boodschap is.

Het is voor de lezer duidelijk:
o
o

3.

Of hij iets moet doen.
Zo ja, wat hij moet doen.

De lezer voelt zich met respect benaderd:
o
o
o

De e-mail is persoonlijk.
De woorden zijn goed gekozen: eigentijds en begrijpelijk.
De tekst is neutraal-netjes: je voelt je met respect benaderd.

Respect is een belangrijk element om werkelijk verbinding te maken met de ander. Vergelijk de
volgende twee zinnen eens:
o

Ik heb drie keer gebeld maar u was er steeds niet. Daarom mail ik u nu maar.

o

Het is me niet gelukt u telefonisch te spreken. Daarom ontvangt u deze mail van mij.

En over respect gesproken: Cool Blue bedankt haar klanten op een heel persoonlijke wijze,
namelijk met een filmpje van de ‘eindbaas’:

https://www.youtube.com/watch?v=MelGs5JS6_8
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2. Check je e-mail: de details
De lijst hieronder en op de volgende bladzijdes kun je gebruiken om snel af te vinken op welke
punten je e-mail of brief voldoet en op welke nog niet. Ook kun je de lijst gebruiken als
hulpmiddel om feedback te geven op de tekst van een collega.
2.1 Checkpunten voor de aanhef van je e-mail

 Check
De aanhef

dit:
De aanhef is persoonlijk.
Niet: Geachte mevrouw / meneer,
Wel: Geachte mevrouw De Groot,
Wel: Geachte heer en mevrouw Koster,
De schrijfwijze van de naam is juist:
o
o
o
o

Niet: Geachte mevrouw de Groot,
Niet: Geachte heer de Bevere,
Wel: Geachte mevrouw De Groot,
Wel: Geachte heer De Bevere,

Er staan geen voorletters in de aanhef:
o
o

Niet: Geachte A.A. Grüteke,
Wel: Geachte mevrouw Grüteke,
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2.2 Checkpunten voor de inleiding van je e-mail

 Check
De inleiding

dit:
De inleiding bevat:
a. De aanleiding  Op 1 augustus 2018 schreef u … / heeft u
gevraagd om …. / starten we met een onderzoek naar …
b. De boodschap  U heeft recht op schadevergoeding/ We vragen
uw medewerking aan het onderzoek / …
c. Het doel van de mail  In deze mail leest u wat dat betekent /
beantwoorden we uw vraag / lichten we ons standpunt toe.
Let op: Als klant wil je vaak snel weten waar je aan toe bent. Daarom ga je
op zoek naar de boodschap. Om die lezer van dienst te zijn, kun je ervoor
kiezen de boodschap in de inleiding te zetten.
Sommige organisaties brengen de boodschap liever in de alinea ná de
inleiding. Check de schrijfwijzer van je organisatie of maak zelf de afweging.
De inleiding is eigentijds en persoonlijk. Dus niet:
o

Naar aanleiding van de bovengenoemde zaak inzake juridische
ondersteuning aangaande uw woningsituatie bericht ik u bij dezen
over de voortgang.

Maar:
o In uw e-mail van maandag 15 juli vroeg u ons om juridische
ondersteuning in het gesprek met uw woningbouwvereniging. Op
basis van uw polis heeft u recht op deze ondersteuning. In deze email leggen we u uit wat dat betekent en wat we van u vragen.
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2.3 Checkpunten voor de inhoud van je e-mail

 Check
De inhoud:
opbouw en
alinea’s

dit:
De boodschap staat bovenin
Staat de boodschap van de e-mail niet in de inleiding? Neem ‘m dan direct
na de inleiding op. Dan hoeft de lezer niet te zoeken. In het voorbeeld
hieronder staat de boodschap cursief:
Geachte mevrouw De Groot,
In uw e-mail van maandag 15 juli vroeg u ons om juridische
ondersteuning in het gesprek met uw woningbouwvereniging. U
heeft een verschil van inzicht met de verhuurder. Graag
beantwoorden we uw vraag.
Helaas heeft u geen recht op deze dekking. De reden hiervoor is dat…
Dat betekent voor u dat …
Deelboodschappen staan in afzonderlijke alinea’s: per alinea een onderwerp
Zie bladzijde 8 van deze checklist voor een voorbeeld.
Boven de alinea’s staat een tussenkopje
Tussenkopjes geven rust en helpen de lezer de tekst sneller te begrijpen.
Zie bladzijde 8 van deze checklist voor een voorbeeld.
De tekst bevat signaalwoorden die verbanden tussen zinnen en alinea’s
aangeven, zoals:
-

De reden hiervoor is dat
Bovendien
Ten eerste, ten tweede, ten derde
Dus
Echter
Terwijl
Daarna
Namelijk
Omdat
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2.4 Checkpunten voor het slot van je e-mail

 Check
Het slot

dit:
Het slot is zakelijk en vriendelijk, zonder clichés. Dus niet:
o
o

We hopen erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Maar:
o
o
o
o

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met mij/de heer
Jansen/onze klantenservice…
Wilt u het aanvraagformulier vóór 2 augustus terugsturen? Wij
nemen het dan direct in behandeling.
U ontvangt binnen twee weken bericht van mij.
Graag tot ziens op 15 september!

De eindgroet is eigentijds en past bij de relatie die je met je lezer hebt / wilt
hebben.
o
o
o

Hoogachtend: alleen bij brieven waarin dat past bij de inhoud
(bijvoorbeeld een brief van de deurwaarder). Verder komt het bijna
niet meer voor, het is afstandelijk geworden.
Met vriendelijke groet: de meest gebruikelijke eindgroet in het
huidige zakelijke verkeer.
Groeten: bij een e-mail naar een collega of een zakelijke relatie die
je goed kent en waar je veel mee samenwerkt.

De ondertekening is persoonlijk en past bij de relatie die je hebt of wilt
hebben met de lezer:
o Voornaam en achternaam is steeds gebruikelijker
o Schrijf je functie met een kleine letter
Met vriendelijke groet,
Margaret de Lieve
senior accountmanager bij Neon Lights
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2.5 Checkpunten voor de formulering en presentatie van je e-mail

 Check
Formulering

dit:
Je kunt zien dat er aandacht aan de mail is besteed: de mail bevat geen
spelfouten en namen zijn juist geschreven.
De tekst is persoonlijk door gebruik van ‘u’:
o
o
o

Hierbij stuur ik de beloofde stukken. Hierbij ontvangt u de
beloofde stukken.
Wij verzoeken de deelnemers….  Wilt u ..?
Gelieve  Wilt u …?

De zinnen zijn zoveel mogelijk actief: zoals je het zou zeggen tegen een
klant aan de telefoon.
Dus niet:
o Er wordt contact met u opgenomen door het team van
Klantenservice.
o Het niet hebben van een rechtsbijstandsverzekering betekent dat de
schade niet kan worden verhaald.
Maar:
o Mijn collega van Klantenservice neemt contact met u op.
o U kunt de schade helaas niet verhalen. Dat komt omdat u geen
rechtsbijstandsverzekering heeft.
De tekst bevat concrete data, feiten en tijden. Dus bijvoorbeeld in plaats van:
o zo spoedig mogelijk
liever:
o uiterlijk maandag 5 mei
De toon van de tekst is neutraal- positief waar dat kan. Een lezer is erg
gevoelig voor de toon in een mail. Vergelijk de twee zinnen hieronder:
o
o

Presentatie

We kunnen u helaas niet helpen, want een kopie van uw paspoort
ontbreekt.
Zodra we een kopie van uw paspoort hebben ontvangen, nemen we
uw aanvraag graag in behandeling.

De tekst nodigt uit tot lezen door:
- Opsommingen (bijvoorbeeld van mogelijkheden of stappen)
- Een rustige lay-out:
o de zinnen in een alinea lopen achter elkaar door
o na elke alinea volgt een regel wit
- De tekst lijnt alleen links uit
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3. Check je e-mail: een voorbeeld

Beda Pensioenen
Onderwerp: Waardeoverdracht van uw pensioenregeling
Geachte heer De Galan,

Begin de inleiding als het kan met ‘u’.
Geef in de laatste zin van de inleiding
aan wat de mail ‘komt doen’.

U denkt erover om uw opgebouwde pensioen over te dragen naar
Beda Pensioenen. Daarom heeft u ons verzocht u vrijblijvend te
informeren over de mogelijkheden van een waardeoverdracht.
In deze e-mail reageren wij op uw verzoek.
De kernboodschap aan het
begin van de tweede alinea.
Vier stappen
Een waardeoverdracht verloopt in vier stappen. In de bijlage
‘Waardeoverdracht in 4 stappen’ leest u hoe de overdracht verloopt.
Er zijn drie partijen betrokken bij uw waardeoverdracht: uzelf,
Beda Pensioenen en de andere pensioenuitvoerder. Per stap ziet u
Tussenkopjes zijn vet.
wie van deze partijen actie moet ondernemen.
Gemiddeld zeven maanden
De vier stappen van de waardeoverdracht duren ongeveer vijf tot
zeven maanden. Soms verloopt de verwerking sneller, bijvoorbeeld
doordat wij de gegevens snel ontvangen. In een aantal gevallen kan het
langer duren. Wij informeren u over de voortgang van de waardeoverdracht,
zodat u op de hoogte blijft van de stand van zaken.
Per alinea een deelonderwerp .
Start waardeoverdracht
Wilt u dat wij de waardeoverdracht in gang zetten? Dan vragen wij voor u
de gegevens bij uw huidige pensioenuitvoerder op. Deze heeft vervolgens
twee maanden de tijd om deze opgave aan ons door te geven.
Binnen twee maanden na opgave van de waarde, ontvangt u van ons een opgave.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. U bereikt ons van maandag tot en met
vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur via telefoonnummer (013) 311 15 67.
Gebruikt u liever e-mail? Mail dan uw vraag naar www.bedapensioen.nl/e-mail.
U kunt ook chatten via onze website.
Met vriendelijke groet,
Hans Hoekema
Directeur Beda Pensioen

Het slot, waarin je bijvoorbeeld vermeldt
met wie de lezer contact kan opnemen en
hoe hij dat kan doen.
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Meer informatie of ondersteuning bij effectieve teksten?
Wil je:
-

meer informatie over de training Klantgerichte e-mails?
een e-mail voorleggen?
ondersteuning bij de ontwikkeling van een schrijfwijzer voor je organisatie?

Stuur dan een mailtje naar anjagruteke@tekstfirma.nl of bel me op 06 1450 3904.
Veel schrijfplezier!
Anja Grüteke
schrijftrainer en neerlandica
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