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Honderden bedrijven en tienduizenden medewerkers 
gebruiken dagelijks Klinkende Taal. In de laatste jaren is 
het aantal organisaties zelfs verdrievoudigd! En dat is 
ook logisch, want heldere taal wordt steeds belangrijker.
 
We zagen dat in eerste instantie vooral organisaties  
waarbij veel medewerkers direct klantcontact hebben, 
geïnteresseerd waren in Klinkende Taal. Begrijpelijk,  
want juist bij deze organisaties schrijven medewerkers 
dagelijks brieven en e-mails voor klanten. En is de 
schriftelijke communicatie via de website cruciaal. 
Klinkende Taal groeide daarom vooral hard bij gemeentes, 
woning corporaties, GGD’s, verzekeringsmaatschappijen  
en energie- en telecomproviders.

De laatste tijd zien we echter dat steeds meer andere 
organisaties Klinkende Taal zijn gaan gebruiken. Niet 
direct voor de externe klantcommunicatie, maar juist om 
de interne communicatie te verbeteren. Denk daarbij aan 
rapporten, gespreksverslagen, handleidingen en 
beleidsnotities. Ook dat is te verklaren: organisaties 
ontdekken namelijk dat heldere teksten veel tijd, ergernis 
en geld besparen. ■

VOOR WELKE ORGANISATIES IS 
LOO VAN ECK | KLINKENDE TAAL INTERESSANT?

Wilt u lezen welke organisaties  
Klinkende Taal gebruiken? Klik dan hier!

Meer informatie? Kijk op www.klinkendetaal.nl

• Uw klanten krijgen teksten die snel te lezen en te begrijpen zijn.
• Uw schrijvers blijven hun schrijfvaardigheden ontwikkelen.
• U bewaakt de helderheid van de uitgaande teksten.
• Uw schrijfcoaches of interne taalambassadeurs geven objectiever en gemakkelijker feedback. 
• Uw teksten zijn representatief voor uw organisatie.
• U bespaart tijd en geld doordat er minder ‘gedoe’ is. 

Samengevat: waarom zou u Klinkende Taal aanschaffen? 

LOO VAN ECK

schrijf heldere teksten
schrijf heldere teksten

Wilt u Klinkende Taal eens gratis uitproberen?  
Dan kan. Een week lang. 
Ga daarvoor naar de site. Voer uw gegevens in. Dan krijgt u direct toegang tot de onlineversie.

Loo van Eck | Klinkende Taal
Tolstraat 127
1074 VJ Amsterdam

(085) 06 56 395
info@klinkendetaal.nl
www.klinkendetaal.nl

https://klinkendetaal.nl/klanten/
www.klinkendetaal.nl
www.klinkendetaal.nl
https://www.lve.nl/
https://demo.klinkendetaal.nl
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