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Opleidingvraag / leerdoel 

Je wil minder tijd besteden aan het schrijven en ontvangen van e-mails: Je wil meer tijd voor het échte werk. 

Binnen jouw organisatie worden e-mails gestuurd voor vanalles en nog wat 

Je zou graag op professionele wijze e-mails schrijven, Je wil dat je mails vlot leesbaar zijn en duidelijk. 

Je vindt dat mensen sneller moeten reageren op jouw berichten. 

Je wil geen mails meer ontvangen die niet voor jou bestemd zijn. 

Je interne en externe klanten moeten mails krijgen die aantrekkelijk zijn. 

Bovendien wil je dat iederéén dit wil, en dus ook doet (en dat je dus ook goede mails krijgt!) 

Opleidingsonderdelen 

Wat kan een doel zijn van een e-mail (en wat niet!)? En hoe maak ik dat duidelijk?  

Efficie ̈nt gebruik van 

• De aanspreking 

• De onderwerpregel 

• De handtekening 

Hoe maak ik mijn e-mails 

• klantgericht 

• Kernachtig 

• Interessant 

• Proactief 

• Visueel aantrekkelijk 

• Correct (BIN-normen, taalgebruik,...)? 

Verder staan we stil bij: 

• Communicatie in het algemeen, e-mail in het bijzonder 

• Het toevoegen van een bijlage 

• De stijl en toon van je e-mail 

• Het organiseren van je mailbox 

• Het opstellen van een e-mailcharter 

Werkvormen 

De deelnemers brengen hun laptop mee en kunnen hun eigen mails “redigeren”. Op die manier levert de training 

direct resultaat op, naast waardevolle tips om effectief en klantgericht te e-mailen. We werken aan het opstellen van 

je eigen nieuwe goede e-mails. Je gaat naar huis met een “georganiseerde” mailbox en veel tips om die zo te houden. 

Verankering via… 

Muismat met krachtlijnen 

e-mailcharter of guidelines 

 

Praktisch 

Max. 10 deelnemers: zo houden we het interactief 

In-company of aansluiten bij geplande training: bel of mail ons voor data en locaties 


