I nleiding
Onzecommunicatiemetde burgersen metde collega'sverlooptvaakschriftelijk. Als ambtenarenschrijvenwe
dan ook eengroot aantal brieven. Toch blijken vele van die brievenniet het effectte sorterendat ze zouden
moetensorteren. Mensenbegrijpennietwater geschrevenstaat,doennietwatde briefschrijvervraagtof sturen
eenbozebrief terug.
Dergelijke reactieshebbenmeestalte makenmetde manierwaaropde brief is gesteld. Een on(psycho)logische
opbouwvande brief, eenambtelijkestijl eneenstarreenafstandelijketaal spelendaarbij eengroterol.
Om u te helpenbij het schrijvenvanduidelijkeenklantvriendelijkebrieven, heeft de werkgroepTaal deze
handleidingsamengesteld. De werkgroepwerdopgerichtin november1993. De ledenervanzijn vrijwilligers,
die eenservicewillenverlenenaancollega'sdie dagelijks worstelenmetteksten. Enkelenvan henhebbeneen
opleidingzakelijkecommunicatieachterderug.
Deze brochure is opgebouwd rond een aantal praktijkvoorbeelden. Daartoe heeft de werkgroep Taal de
voorbije jaren samenmetde docentenBrievenschrijveneenaantal brievenverzameld. Bij de herwerkingvan
die brievenkondenwe gelukkig vaak een beroepdoen op de auteursof op de betrokkendiensten. We willen
danook iedereendankendie rechtstreeksof onrechtstreeksheeftbijgedragentot dezeherwerkingen.
De ledenvande werkgroepontvangengraaguwreactiesensuggesties
. U stuurtdie hetbestdoor naarBrenda
Casteleyn,PM/Provos.
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Geachte
Bij deze hebben wij de eer de tweede publicatie van de werkgroep Taal voor
te stellen.
Omdat door onze stedelijke administratie zeer veel slechte brieven worden
geschreven, zowel naar de burgers als naar elkaar, hebben wij gepoogd een
handleiding samen te stellen die in de toekomst dient te worden gebruikt
bij het maken van brieven. Onze stedelijke administratie heeft immers nood
aan een verzorgde en goed geschreven correspondentie.
Daarom dringen we erop aan dat deze handleiding wordt ingekeken en dat onze
onderrichtingen strikt worden opgevolgd.
In de overtuiging dat er een goed gevolg zal worden gegeven aan deze
oproep, tekenen wij.
Met de meeste hoogachting

de werkgroep Taal

Alle briefwisseling te richten aan het college van
burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000
Antwerpen

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
PM/001
(03)010 00 00(03)360 46 46

De nieuwe handleiding Brieven schrijven bevat 101 bruikbare tips!

22 juli 1998

Beste collega
Zit u ook geregeld in de knoei met aanspreektitels, openingszinnen en slotformules? Moet u
ook af en toe uitleg geven bij uw brieven? Of erger nog, reageren de mensen soms boos en
geïrriteerd op wat u hun schrijft?
Dan is onze handleiding Brieven schrijven echt iets voor u. Ze gaat immers dieper in op een
aantal moeilijke briefsoorten. Per briefgenre laten we zien hoe u uw brieven duidelijker en
begrijpelijker kunt maken.
Hierbij maken we telkens gebruik van uitgewerkte
praktijkvoorbeelden.
Uiteraard kunnen we u niet voor alle problemen een pasklare oplossing geven. Maar als u
uw eigen vindingrijkheid combineert met de vele tips uit deze handleiding, bent u zeker al
een heel eind op de goede weg.
We wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groeten

de werkgroep Taal

... aan de hand van de
volgendevragen
1.1 Lijken deonderwerpenop elkaar?
Als u de twee brieven op de vorige pagina's leest, kunt u zich terecht afvragen of deze brieven wel over
hetzelfde gaan. Centraal in de eerstebrief staatde verplichting om een bepaaldepublicatie te lezen. De titel
van die publicatie krijgt de lezer niet te zien. De tweedebrief daarentegenstelt de brochureBrievenschrijven
echtvoor. Hij verteltwaaroverde handleidinggaat,hoeze is opgebouwdenwatdelezereraanheeft.
U kuntdusstellendatwatde inhoudbetreft,de tweebrievennaarverschillendeaspectenvaneenzelfdegegeven
verwijzen. In wetenschappelijketermenbetekentdit datze ergvanelkaarverschillenop referentieelniveau.

1.2 Lijken debriefschrijversop elkaar?
Ook het beeld dat de briefschrijver van zichzelf oproept, is in beide brieven anders. De eerstebriefschrijver
komt erg autoritair en afstandelijk over. Hij lijkt iemanddie geeninspraak duldt, laat staantegenspraak. De
tweedebriefschrijver plaatstzichzelf op gelijke voet met de lezer. Hij probeertzich ook in te leven in diens
schrijfproblemenentreedtdaarbij eerderop als eensupporterdanals eenstrengecoach.
Samengevatkomt het erop neer dat de beide tekstenook op het expressievevlak andersin elkaar zitten. De
tweebrievenschetsenelk een anderepersoonlijkheid met anderegevoelens,opvattingen,normenen waarden.
Daardoorverschilt ook de toonvandezeteksten.

1.3 Lijken delezersop elkaar?
Beidebrievengaanop eenverschillendemaniermetde lezer om. In de eerstebrief lijkt de lezer eenanonieme
abstracteentiteit te zijn, die enkel dingenmoetuitvoeren. Hij wordt dan ook niet direct aangesproken. Uit de
tweedebrief treedtwel eenlezervanvleesen bloedtevoorschijn. Hier is de lezeriemandmetschrijfproblemen
die wellicht gebaatis met de brochureBrievenschrijven. Tegelijk gaat de tweedebrief er ook van uit dat de
lezerzelfstandigencreatiefgenoegis omzelf problemenop te lossen.
De manierwaaropde schrijverzijn lezerbenadert,verschilt dus grondigin beidebrieven. Met anderewoorden
ook op het relationelevlak lopende tweetekstensterk uiteen. In de eerstebrief kunt u enkel sprekenvan een
relatie waarbij de schrijver hiërarchischbovende lezer staat. In de tweedebrief stelt de schrijver zichzelf ten
dienstevande lezer. Daardoorkomthij veel meerlezergerichtoverdande eerstebriefschrijver.

1.4 Lijken deverzoekenop elkaar?
Ten slottewillen beidebrievenook duidelijk dat de lezer iets doet. Ze bevattenallebei een oproep. De eerste
brief eist datde lezerde handleidingleesten volgt. De tweedebrief nodigtuit om de handleidingte lezenen te
gebruikenals hulpinstrument. Dus ook op hetappellerendeniveauverschillendetweebrieven.

1.5 Zijn detweebrievenevendoeltreffend?
Of de lezer ook op de oproepvan de eerstebrief zal ingaan,is nog de vraag. De kansis immersheel groot dat
de lezer zich zal ergerenaan de autoritaire toon van de schrijver. Bovendienvoelt de lezer zich in de eerste

brief helemaalniet aangesproken. Naar zijn of haargevoel is de oproepwellicht voor iemandandersbestemd,
iemanddie zich wel laatbevelenenwegcijferen.
Kortom,de eerstebrief slaatzowel op hetexpressieveals op hetrelationelevlak de bal volledig mis: de toonis
fout en de tekst is niet lezergericht. Daardoorverdwijnenzowel de inhoudals de oproepnaar de achtergrond.
De schrijvergaatzo zeeruit vanzijn eigenbelang,dathij hetcommunicatieprocesverstoort.
De tweedebrief daarentegenprobeertin die matemetde gevoelighedenvan de lezer rekeningte houdendat de
inhouden de oproepop de voorgrondtreden. Hij is in de eersteplaatslezergerichtgeschrevenen in de juiste
toongezet.

Watis eengoedebrief?
Hoe kuntu nu nagaanof uw brievengoedzijn of niet?
Om u een oordeel te vormen over de kwaliteit van uw brieven, kunt u gebruik maken van de volgende
controlelijst. De vragenuit dezelijst zijn deels geïnspireerdop het evaluatiemodeldat Jan Renkemauitwerkte
in zijn boek Taal maggeenbelastingzijn, deels op de checklist uit het HandboekBedrijfscorrespondentievan
Jaap deJong.

2.1 De inhoudis relevantenovertuigend
$ Staater niette veel informatiein uw brief?
- informatiedie al bekendis bij delezerennietherhaaldhoeftte worden
- informatiedie beterin eenbijlageverstrektkanworden
- standaardinformatiedie er in dit geval niettoedoet.
$ Is er geenbelangrijkeinformatieweggelaten?
- is hetvoor de lezervoldoendeduidelijk watu vanhemwilt?
- roeptuw brief nietallerlei ongewenstevragenop?
$ Zit er geentegenspraakin uw brief?
$ Motiveertuw brief eenvoorstelof afwijzingvaneenverzoek?

2.2 De feitelijke gegevenszijn correct
$ Zijn deadresseringsgegevenscorrect(vooral naam,geslachtenadres)?
$ Kloppendegenoemdeaantallen,bedragen,jaartallen?

2.3 De brief is lezergericht(zie hoofdstukken3 en4 enDoeltreffend
schrijven)
$ Hebt u bedankt voor bewezendiensten, sympathie betuigd en vertrouwen uitgesproken waar dat mogelijk
was?
$ Hebtu zich verontschuldigdvoor ongemakkendie u hebtveroorzaakt?
$ Hebtu serviceverleendwaardatmogelijk was
- door extrainformatiete geven
- door extrahulp te bieden?
2.4 De toonis juist (zie hoofdstukken3 en 4)
$ Hebtu zich nietbovende lezergeplaatst(gewichtige,denigrerendeof belerendetoon)?
$ Hebtu zich nietgepresenteerdals al te dienstwilligedienaar(kruiperige,onderdanigetoon)?

2.5 De opbouwis doeltreffend(zie hoofdstukken3 en4 en Doeltreffend

schrijven)
$ Is uw brief niette lang?(Bevatdebrief informatiedie beterin de bijlagekan?)
$ Als uw brief neutraalof goednieuwsbrengt,staatdatnieuwsdanaanhetbeginvanuw brief?
$ Als uw brief slechtnieuwsbrengtof als u ietsvanuw lezergedaanwilt krijgen,staathetslechtenieuwsof het
verzoekdanmeerachteraan,na(eendeel van) de motivering?
$ Is de verdelingin alinea'slogisch?
$ Zijn dealinea'sinternzo ingedeelddatde hoofdzaakuit de alinea(dekernzin) zo veel mogelijk vooropstaat?
$ Staatwatbij elkaarhoort,ook samenhangendbij elkaar?
2.6 Het taalgebruikis aantrekkelijk (zie Doeltreffendschrijven)
$ Is hettaalgebruikduidelijk?
- Hebtu voor gewonewoordengekozen?
- Is er terughoudendgebruik gemaaktvanvaktermentegenoverniet-vakgenoten?
- Zijn afkortingenzoveelmogelijk vermeden?
- Is dezinsbouwduidelijk (weinig langeeningewikkeldezinnenmettangconstructiesenvoorzetselstapels)?
- Zijn de gebruikteformuleringennauwkeurig?
$ Is hettaalgebruikdynamisch?
- Is hettaalgebruikbondig(zuinig metomslachtigewoordgroepen,kopzinnen,overbodigeenlegewoorden
endubbel-op-formuleringen)?
- Zijn zinsbouwenzinslengtegevarieerd?
- Gebruiktu vooral actievezinnen?
$ Is hettaalgebruikpersoonlijk?
- Hebtu de wij-stijl vervangendoor deu-stijl? Legt u contactmetde lezer?
- Hebtu ouderwetstaalgebruikenambtelijkeclichésvermeden?
$ Is hettaalgebruikpositief?
- Hebtu neutraalengoednieuwspositief geformuleerd?
- Hebtu overbodigenegatievewoordenvermeden?
- Hebtu ook bij slechtnieuwsnietvergeteneenpositief puntte noemen?
2.7 Het taalgebruikis correct(zie Doeltreffendschrijven)
$ Is de spellingcorrect?
$ Is de interpunctiejuist?
$ Is de tekstvrij vanfoutenin zinsbouwenwoordkeuze?
$ Hebt u bij twijfel over de juistheid van een woord of een grammaticale constructie een naslagwerk of een
collegageraadpleegd?
2.8 De vormgevingis verzorgd(zie Doeltreffendschrijven)

$ Zijn devastebriefonderdelenevenwichtigoverdepaginaverdeeld?
$ Bevatdebrief voldoendetekstwit(ruimemarges,witregeltussendealinea's)?
$ Zijn demarkeringendoeltreffend?
$ Is de papier- enprintkwaliteitin orde?
$ Zijn lelijke vouwenenvlekken,doorhalingenenzichtbarecorrectiesvermeden?

2.9 De conventies(vandehuisstijl) zijn in achtgenomen(zie hoofdstuk5)
$ Zijn alle briefonderdelenaanwezig?
$ Heeftiederonderdeeldevormgekregendie in dehuisstijl is afgesproken(adres,betreft-regel, aanhef,
ondertekening,enzovoort)?
Soms kan een oordeel over een tekst betrekking hebben op verschillende elementen. Zo kan een tekst
bijvoorbeeldte moeilijk zijn omdatde formuleringniet geslaagdis, omdatde materiete ingewikkeldis voor de
lezerof omdatde opbouwzo verwarrendis datde lezerer nietaanuit kan.
U kunt dit evaluatiemodelnog verfijnen. Maar ook zo is het al voldoendeom de verschillendeelementenvan
uw tekstte onderzoekenener de belangrijksteknelpuntenmeeop te lossen.

Hoe schrijft u

een goede

brief?
Goede briefschrijvers proberen natuurlijk niet alleen doeltreffende brieven te schrijven, ze proberen ook zo
doelmatigof efficiëntmogelijk te werk te gaan.
Efficiënt brieven schrijven houdt in dat u uw schrijfopdracht systematisch aanpakt. Met andere woorden, u
begint met een degelijke voorbereiding, u zorgt voor een gefaseerdeuitwerking en besluit met een grondige
evaluatie.
Bij een eenvoudige brief kunnen de verschillende stappenuit het schrijfproces vrij kort zijn. Maar bij lange
en/of ingewikkeldebrievenis hetwel vanbelangdatu alle stappenhelemaaldoorloopt.

3.1 Zorg voor eengoedevoorbereiding
$ Vraagu af watu wilt bereiken
De eerstevraagdie u moetstellen,is: welk doel of welkedoelstellingenwil ik bereiken?
Wilt u informeren? Zo ja, welkeinformatiewilt u overbrengen? Of welkegevoelenswilt u overdragen?
Wilt u overtuigen? Zo ja, welkeopvattingenwilt u verspreiden? En/of welkegevoelenswilt u opwekken?
Wilt u mensenaanzettentot handelen? Zo ja, welke vaardighedenwilt u aanleren? Of welke handelingenwilt
u latenuitvoeren?
Als u (zekerbij ingewikkeldebrieven)dezevragenniet vooraf beantwoordt,kunt u achterafook niet toetsenof
uw brief zijn doel treft. De kans is dan erg groot dat het voor de lezer niet duidelijk wordt wat u precieswilt
bereiken.
$ Vraagu af voor wie u schrijft
Ten tweedemoetu ook eenantwoordzoekenop devolgendevragen.
Wat weetmijn lezer? Wat weethij nogniet?
Wat voeltmijn lezer?
Waarvoorinteresseerthij zich?
Wat vindtmijn lezer? Welkeopvattingenheefthij?
Wat kanmijn lezer? Over welkevaardighedenbeschikthij?
Wat doetmijn lezer? Hoe ziet zijn gedrageruit?
Hoe oudis mijn lezer?
U kuntimmerspaslezergerichtschrijvenals u zelf eenduidelijk beeldhebtvandelezer.
$ Vraagu af hoede lezertegenu aankijkt

Om te wetente komenwelkepositieu als schrijverinneemt,moetu de volgendevragenstellen.
Wat weetdelezerovermij, overonzeorganisatie?
Welk imagohebik, heeftonzeorganisatie?
Welkeindruk maaktmijn functieop de lezer?
Welkehoudingheeftde lezertegenovermij, tegenoverde organisatie?
De antwoordenop dezevragenzullenu helpenomdejuistetoonte vindenin uw brief.
$ Vraagu af tegenwelkeachtergrondu schrijft
Elke brief wordt voorafgegaan door een aantal gebeurtenissen, uitspraken, afspraken enzovoort. Deze
elementen kunnen een belangrijke invloed hebben op de manier waarop de lezer de boodschap ontvangt.
Daaromgaatu het besteerstna wat de voorgeschiedenisis van uw brief. Vaak levert dat onderzoekjemeteen
ook de openingsalineavan uw brief op. Bijvoorbeeld: op 16 novembertelefoneerdeu me met de vraagom u
meerinformatietoete sturenover…”

3.2 Zorg voor eengefaseerdeuitvoering
$ Bepaalde inhoud
De inhoudkuntu bepalenaande handvande 8 w's:
- (van)wie?
- wat?
- wanneer?
- waar?
- (met)wie?
- waarmee?
- (op) welkewijze?
Op basisvanuw voorbereidingmaaktu nu uit watu in uw brief zult opnemenenwatniet.
Daarnaastmoetu zich ook afvragenof u op tegenargumenten,opwerpingenvandedoelgroep,zult anticiperen.
$ Zorgvoor eengoedeopbouw
Wat u zekernietmagdoen,is teruggrijpennaareenoudebrief en die zondermeerovernemenof die uitbreiden.
Het resultaatis vaak eenonduidelijke en onaantrekkelijke brief die niet inspeelt op de behoeftenvan de lezer.
Het feit dateenbrief al jarenwordtgebruikt,is geengarantievoor zijn kwaliteit.
Wat u wel kunt doen,is eenbouwplanmaken. Hierbij probeertu de hoofdzakenuit uw brief onderte brengen
in eendirecte,semi-directe,indirectestructuurof semi-indirectestructuur.
Dedirectestructuur
In eendirectestructuurvindtu de stelling of de kernvande brief steedsvooraan.Vervolgenskrijgt u eenalinea
toelichtingenhetbriefslot.
Stelling
Toelichting
Hoffelijk slot

De directe structuur is het meest geschikt voor eenvoudige briefjes. U kunt hem gebruiken voor
goednieuwsbrieven, bijvoorbeeld gelukwensen en andere goodwillbrieven. Daarnaast kunt u de directe
structuurook toepassenbij slechtnieuwsbrieven,maarenkel als u er zeker van bent dat de lezer geenaanstoot
zal nemenaanhetslechtenieuws,of hetslechtenieuwseigenlijk wel verwacht.
Desemi-directestructuur
De meestebrieven makenechter gebruik van een semi-directestructuur. Daarbij verschijnt de stelling of de
kernvande brief onmiddellijk nade inleiding.
Inleiding
Stelling
Toelichting
Hoffelijk slot
Dezestructuuris natuurlijk bruikbaarvoor iets ingewikkelderbrieven. Daarnaastkuntu dankzij de inleidingde
brief betersituerenvoor de lezer. Ten slottekunt u aande inleidingook eenpaarpositieve,relatieversterkende
elemententoevoegen. Dat kanvooral bij slechtnieuwsbrievenvanbelangzijn.
Deindirectestructuur
Bij brievenmeteenindirectestructuurvindtu de stellingsteedsaanhetslot vande brief.
Inleiding
Toelichting
Stelling
Deze zeer indirectestructuuris het meestgeschikt voor brievendie de lezer moetenlatenzien hoe eenbesluit
tot stand is gekomen, zoals ambtelijke en juridische beschikkingen. Omdat bij een beschikking de
overwegingenaande conclusievoorafgaan,staatde conclusiein de brief ook aanheteinde.
Een puurindirectestructuurwordtin zakelijke communicatiewel afgeraden,behalveals hetgaatom gevraagde
(juridische)adviezen.Hij laatimmersweinig ruimteomdebrief positief enhoffelijk te sluiten.
Desemi-indirectestructuur
De semi-indirectestructuurbestaatuit de volgendeelementen:
Inleiding
Voorbereiding
Stelling
Toelichting
Positief slot
Dezestructuuris vooral geschiktals u slechtnieuwshebten de relatiemetde lezerniet wilt schaden. Het grote
voordeel van deze structuuris dat de lezer niet meteenwordt overvallendoor het slechtenieuws, maarer ook
nieteindelooshoeftop te wachten.
$ Schrijf eeneersteversie
U bouwtnu zinnenrond de kernwoordenuit uw bouwplan. Daarbij probeertu in elke alineade hoofdgedachte
steedsin de eersteof de tweedezin te zetten. Zorg er ook voor datde verbandentussende alinea'sen tussende
zinnenin eenalineavoldoendeduidelijk zijn.
$ Redigeerencorrigeerdezetekst

In de handleidingDoeltreffendschrijvenvindt u eenheleboeltips om tekstente redigerenen te corrigeren. Op
hetconcretetaalgebruikgaanwe in dit hoofdstukdanook nietverderin.

3.3 Zorg voor eendegelijkeeindcontrole
Voordat een brief wordt geprint, leest u hem waarschijnlijk nog even na op spelfoutenen ontspoordezinnen.
Maar daar blijft het meestal bij. Ten onrechte, want bij de controle moeten ook andere aspectennog eens
kritischbekekenen eventueelaangepastworden,zoals lezergerichtheid,toon, goodwill enzovoort. Hierbij kunt
u gebruik makenvandecontrolelijstuit hetvorigehoofdstuk.
Voor een degelijke kritische controle is enige afstand gewenst. De ideale methodeis de brief even weg te
leggen,zodatu er bij hetherlezenmetnieuweogennaarkijkt. Maar meestalheeftu daarvoorgeentijd. Laatin
datgeval eencollegaof uw chef de brief nakijken. Zij hebbenvoldoendeafstandomzwakhedenin de tekstaan
te wijzenenleverenvaakbruikbarealternatievendie u zelf overhethoofdhebtgezien.
Als u te makenhebtmeteenuitgebreidpubliek, werktu hetbestmetgestructureerdecontroles:u toetstde brief
danvooraf door middelvaneenpretest.

Hoe pakt u de verschillende
briefsoortenaan?
Ruwweggesproken,kunnenwe zakelijkebrievenopdelenin ongeveervijf grotecategorieën:
$ informerendebrieven
bevestigingen
begeleidendebrieven
antwoordenop verzoekentot informatie
berichtenoverpraktischewijzigingen
$ goodwillbrieven
welkomstbrieven
felicitaties
complimenten
rouwbetuigingen
excuusbrieven
$ goednieuwsbrieven
aanstellings-of bevorderingsbrieven
positievereactiesop klachten
positievereactiesop verzoeken
$ slechtnieuwsbrieven
annuleringen
ontslagbrieven
weigerbrieven
afwijzingen
berichtenoverongunstigeontwikkelingen
klachten
$ overtuigendebrieven
aanbiedingsbrieven
reclamebrieven
sensibiliseringsbrieven
voorlichtingsbrieven
sollicitatiebrieven
verzoekbrieven
verzoekenombevorderingof verhogingvansalaris
verzoekenomoverplaatsing
verzoekenommedewerking
uitnodigingen
aanmaningsbrieven
Sommigebrievenhoren in meerdan één categorie thuis. Denk maaraan de aanmaningsbrief die tegelijk een
slechtnieuws- en een overtuigendebrief is. Of neemde aanstellingsbrief die natuurlijk ook felicitaties en een
verwelkomingbevat.
$ standaardbrieven

U kunt voor eenaantal van dezebriefsoortenstandaardbrievenuitwerken,waarin u alleenmaarde naamen het
adresvan de lezer en de datumverandert. Sommigeorganisatiesversturennog altijd formulierachtigebrieven
die voorgedruktzijn en waaropwordt aangekruistwat voor de lezer van toepassingis. Veel lezers ervarendit
soortbrievenals weinig persoonlijk. De modernetekstverwerkermaakthetgebruik ervanonnodig.

4.1

Informerendebrieven

$ Wat zijn informerendebrieven?
Een informerendebrief gebruikt u als u neutraal nieuws mee te delen hebt of een neutrale gebeurtenis wilt
bevestigen, zoals een afspraak of de ontvangst van stukken. Met een informerende brief wilt u dus niets
speciaals van de lezer gedaankrijgen. De inhoud van een informerendebrief zal de lezer ook niet bijzonder
verblijdenof teleurstellen.
$ Waarvoorgebruiktu ze?
Informerendebrievenhebbeneen dubbel doel. Enerzijds bevorderenze de vlotte werking van de organisatie.
Anderzijds brengeninformerendebrievende volgendeboodschapover: wij denkenaanu, wij zijn voor u bezig.
Met dezebrievenkuntu duswerkenaanderelatiemetuw lezer.
$ Hoe zijn ze opgebouwd?
Voor demeesteinformerendebrievenkuntu gebruik makenvande semi-directestructuur:
. inleiding:geefdeaanleiding
. stelling: zegprecieswatdelezermoetwetenof doen
. toelichting:geefde nodigetoelichtingenof argumenten
. hoffelijk slot: eindigpositief metextrainformatie.
$ Tips
- Voor eenaantalvandezeelementenkuntu eenberoepdoenop enkelestandaardwendingen.
. inleiding
Zoals telefonischafgesproken,stuurik u ...
Zoals u mein uw brief van12 oktobervraagt,bezorgik u ...
In uw brief van12 oktobervraagtu me...
In uw brief van12 oktobermeldtu me...
Geef in de inleidingconcretegegevensterondersteuningvanhetgeheugenvande lezer.
. stelling
Als bijlagevindtu alle relevanteinformatiewaaroverik beschik.
U kunt een installatiepremieaanvragenbij de dienst sociale zaken, Moorkensplein 19 in BorgerhoutAntwerpen.
Vermijd clichésals: ik hebdeeeru te meldendat
of, hierbij deel ik u mededat...
. midden
Wij stellenallesin hetwerk om...
Tot nu toehebbenwij de ... nognietontvangen.
U kuntdaarbij als volgt te werk gaan.
. slot

Voor meer informatie kunt u terecht bij mijn medewerkster Christel Efficiënt op het
telefoonnummer...
Als u meervragenhebt,kuntu mij tijdensde kantoorurenaltijd bellenop hetnummer...
Voor nadereinlichtingenverwijs ik u graagnaar...
$ Voorbeeldvaneeninformerendebrief
Situatie
Een firma heeft bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend om een handelscomplex op te richten. De
behandelendeambtenaarstuurt9 exemplarenvan het dossierdoor naarhet Ministerie van EconomischeZaken
enstopter de volgendebegeleidendebrief bij.

Alle briefwisseling te richten aan het
college van burgemeester en schepenen.
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

DROV, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen.

Familie O. Verijverig
Werkstraat 93
2000 ANTWERPEN

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
DROV/KMO/01
(03)010 00 00(03)360 46 46
wet op de handelsvestigingen  oprichting van een handelscomplex

22 juli 1998

Mevrouw
Mijnheer
In uitvoering van de wet van 29 juni 1975 maken wij u hierbij 9 exemplaren
over van het dossier, ingediend door de firma NV Werklust III, p/a de heer
O. Verijverig, Werkstraat 93 te 2000 Antwerpen 1, voor de oprichting van
een handelscomplex op de hoek van de Koeienmarkt en de Neemstraat te 2000
Antwerpen 1.
Het dossier werd bij het stadsbestuur ingeschreven op 4 augustus 1997.
de aanvrager werd een ontvangstmelding overgemaakt.
Hoogachtend
Namens het college van burgemeester en schepenen
voor de stadssecretaris
bij machtiging van 1 april 1998
de directeur

Cor Nuit

Aan

voor de burgemeester
de afgevaardigde schepen

P. Janssens

Bespreking
Deinhoudis deelsnietrelevant
Het betreftstelt datde brief gaatover de wet op de handelsvestigingen. Maar dat blijkt helemaalniet hetgeval
te zijn.
De openingsalineabevatstandaardinformatiewaar de lezer niets aan heeft. De lezer weet immerswel dat de
Antwerpseambtenaarhemdatdossierbezorgtin overeenstemmingmetde wetvan29 juni 1975.
Debriefis nietlezergericht
De briefschrijver maaktniet duidelijk wie het dossierin Antwerpenopvolgt. De lezer weetdus niet bij wie hij
terechtkanvoor meerinformatie.
Detoonis ergafstandelijk
De briefschrijverkomtnogal gereserveerdenonderkoeldover.
Deopbouwlaattewensenover
Dezebrief bestaatenkel uit eenstellingeneentoelichtingdie beterchronologischwarengeordend.
Hettaalgebruikis allesbehalveaantrekkelijk
De brief bevatveel passievezinnen, naamwoordconstructiesen ambtelijke clichés. Bovendienis de eerstezin
veel te lang.
Hettaalgebruikis niethelemaalcorrect
Geld makenwe over, maardossiersbezorgenwe enontvangstmeldingensturenwe toe.
Dehuisstijlis nietcorrecttoegepast
Het voorgeschreven aantal witregels is niet gerespecteerd en de aanspreking is verouderd en niet bepaald
beleefd.

Alle briefwisseling te richten aan het college van
burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000
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DROV, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen.

Familie Verijverig
Werkstraat 93
2000 ANTWERPEN

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
DROV/KMO/01
(03)010 00 00(03)360 46 46
vergunningsaanvraag nieuw handelscomplex NV Werklust III. (*)

22 juli 1998

Geachte mevrouw
Geachte heer
In deze envelop vindt u 9 exemplaren van de vergunningsaanvraag van de NV Werklust III.(*)
Deze firma wil in Antwerpen een nieuw handelscomplex bouwen op de hoek van de Koeienmarkt en de
Neemstraat. De NV zelf is gevestigd op het volgende adres:
De heer O. Verijverig
NV Werklust III
Werkstraat 93
2000 ANTWERPEN
Het stadsbestuur heeft de vergunningsaanvraag ontvangen op 4 augustus en dat met een ontvangstbrief gemeld
aan de aanvrager.
Mijn medewerker, Raf Perfect, volgt het dossier op. Voor meer informatie kunt u bij hem terecht op het
nummer (03)238 78 60.
Met vriendelijke groeten
Namens het college van burgemeester en schepenen
voor de stadssecretaris
bij machtiging van 1 april 1998
de directeur

Cor Nuit
(*) U toegestuurd volgens de wet van 29 juni 1975

voor de burgemeester
de afgevaardigde schepen

P. Janssens

4.2 Goodwillbrieven
$ Wat zijn goodwillbrieven?
Typische goodwillbrieven zijn gelukwensen, rouwbetuigingen, verontschuldigingen, dankwoordjes en
verwelkomingen. Met dezebrievenwil de schrijver een goedgevoel opwekkenbij de lezer en ervoor zorgen
datde lezereenpositieverehoudingtegenoverhemaanneemt.
Binnende stedelijkeadministratiebestaater geentraditiein hetschrijvenvan zuiveregoodwillbrieven,behalve
bij de kabinetten.Als hetgoedis bevattenalle brievenook eenaantalgoodwillelementen.
$ Waarvoorgebruiktu ze?
Een goodwillbrief is eenbrief die uitsluitendbedoeldis om de lezer gunstig te stemmenen de goederelatie te
bevorderen. Goodwillbrieven zorgen ervoor dat de lezer een positieve houding aanneemt tegenover de
stedelijkeadministratieenkunnenbijdragentot eenbeterimagovanhetstadsbestuur.
$ Hoe zijn ze opgebouwd?
Het is moeilijk om een standaardstructuur te geven voor goodwillbrieven omdat er zulke uiteenlopende
onderwerpenaanbodin kunnenkomen. Ze moetenwel altijd minstensde volgendeonderdelenbevatten:
- eenverwijzingnaarde aanleiding
- eengedeeltewaarindeschrijverzijn 'gevoelens'vanmeelevenof sympathieuitdrukt.
Goodwillbrievendie over eenblijde gebeurtenisgaan,krijgenmeestaleendirectestructuurof eensemi-directe
structuur.

$ Tips
- Stel uw brief zo persoonlijk mogelijk op.
Niet

Van hartegefeliciteerd
metuw huwelijk!
Het stadsbestuur

Naar aanleiding van uw huwelijk, zult u wellicht niet zo enthousiast reageren als u een voorgedrukte kaart
ontvangt:
U weet dan immers dat deze kaart met een paar duizendtegelijk gedrukt is. Deze felicitaties zijn slechts een
routinekwestie,meerniet.
Wel

Van hartegefeliciteerd
metuw huwelijk!
Het stadsbestuur

Ik
wens
Jan Goegemutst

u

beiden

alle

geluk

toe!

Dezelfdekaartkomtal helemaalandersoverals uw chef er eenpersoonlijkeboodschapbijgeschrevenheeft.
- Trachteenoprechteindrukte wekkenengebruik eentoonzetting, die bij de relatiemetdelezerpast.
Niet (In antwoordop eenklacht)
U magvooral nietgelovendatwij ook maarietsbelangrijkervindendanuw tevredenheid.
Ook de lezer weetdatdit niet waaris. Hij zal zo'n uitspraakondermeernaïef of 'onnozel' vinden. Maar op de
volgende, eerlijkeopmerkingreageerthij waarschijnlijk wel positief:
Wel
Wij vindenhetuiteraardheelbelangrijk datu tevredenbent.
- Neemhetstandpuntvande lezerin. Vraagu af wathij of zij graagwil ontvangenof lezen.
- Gebruik geen clichés. Die maken een onpersoonlijke indruk. Ze wijzen erop dat de schrijver het niet de
moeitewaardvindtietspersoonlijks te bedenken.
- Gebruik zoveelmogelijk positievewoorden(geluk, succes,inzet,vreugde,steun,kracht,...).
- Vermijd alleswateigenbelangdoetvermoeden.
Niet
Word maargauwweerbeter,wantwe gerakenhier nietdoor onswerk.
Wel
Veel sterktetoegewenst!We komenzekereenslangsals je je watbetervoelt.
- Vermijd overdrijving,vleierij endramatiek.
- Overweegof u de brief typtof metde handschrijft.

In sommigeheel belangrijkegevallenzullen we eenbrief schrijvenmetde hand. Bijvoorbeeld,naaraanleiding
vanhetoverlijdenvaniemanddie wij goedhebbengekend.
- Ondertekende brief altijd persoonlijk.
- Vermeldgeenonderwerp.
- Vermeldgeennaamvandebehandelendeambtenaar.
$ Voorbeeldvaneengoodwillbrief
Situatie
In naam van het college van burgemeester en schepenen schrijft de personeelsdienst van de stad een
goodwillbrief ter gelegenheidvande pensioneringvaneenpersoneelslid.

Alle briefwisseling te richten aan het
college van burgemeester en schepenen.
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PM

Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne.

De heer Vermoeid
Eindecarrièrelaan 93
2000 Antwerpen

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
PM/001
(03)010 00 00(03)360 46 46
22 juli 1998

Mijnheer
Naar aanleiding van uw vraag om oppensioenstelling met ingang van 1
september, stellen wij er prijs op u te danken voor de diensten die u
tijdens uw lange loopbaan hebt gepresteerd ten behoeve van de plaatselijke
gemeenschap.
Wij hopen dat u nog vele jaren in de beste gezondheid zult mogen genieten
van uw welverdiend rustverlof.
Hoogachtend
Namens het college van burgemeester en schepenen:
de stadssecretaris
voor de burgemeester
de afgevaardigde schepen

F.Jansen

G.Pieters

Bespreking
De brief is nietdoeltreffend
Dit is duidelijk een standaardbrief. De lezer merkt onmiddellijk dat ieder personeelslid dezelfde brief krijgt
toegestuurdbij zijn of haarpensionering. Het doel van de brief - het creërenvan goodwill - wordt dus gemist.
Er staat immers niets persoonlijks in. Dat kan ook niet. Een personeelsdienst die de dossiers van 10 000
personeelsledenbehartigt,kanonmogelijk iedereenpersoonlijk kennen.
De toonis weinighartelijk
Er spreekt weinig hartelijkheid uit de tekst. De formulering is standaard: 'naar aanleiding van uw vraag om
oppensioenstelling met ingang van 1 september 1997'. Na deze inleiding verwacht u eerder een puur
administratievebrief. De laatstezin is clichématig.
De inhoudis te algemeen
De inhoud is te beknopt. Er wordt niet verwezen naar specifieke kwaliteiten of verdiensten van het
personeelslid. Er staatnietsin dathempersoonlijk aanspreekt.
Het taalgebruikis verouderd
De formuleringis ambtelijk. De eerstealineais éénlangezin. "Ten behoevevan" kan betervervangenworden
door"voor". "Zult mogengenieten"is nogal formeelenouderwetstaalgebruik.
De aanspreking"mijnheer"is fout enmoetzijn "Geachteheer".
Herschrijving
De leden van de personeelsdienst kunnen moeilijk zelf een persoonlijke brief schrijven. Daarom is het
raadzaamdezebrief meete latenschrijvendoor iemanddie de lezergoedkent. Zo kan de brief wordengestoffeerdmeteenaantalpersoonlijkeopmerkingen.
De herschrijving vermeldtook uitdrukkelijk dat de afzender(het college) de ontvangerniet kent. Het komt de
oprechtetoonvandebrief tengoede.
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Geachte heer
Volgende maand gaat u met pensioen, na een mooie loopbaan van 30 jaar.
Wij kennen u niet persoonlijk, maar van uw chef, de heer Artelyck, vernamen we dat u een zeer gemotiveerd
ambtenaar bent. Naar verluidt, hebt u mee de basis gelegd voor de nieuwe procedure in het aankoopbeleid en
was u zeer nauw betrokken bij allerlei projecten in het kader van stad in beweging.
Wij willen u dan ook zeer hartelijk danken voor alles wat u hebt helpen realiseren.
U zult het nu een heel stuk rustiger krijgen. Of misschien is nu het moment gekomen om intensief bezig te zijn
met uw hobby's of om projecten waar u al lang van droomde, eindelijk te realiseren.
Van harte wensen wij u nog vele goede, gelukkige jaren. U hebt die ten volle verdiend.
Met vriendelijke groeten
Namens het college van burgemeester en schepenen
de stadssecretaris

F. Jansen

voor de burgemeester
de afgevaardigde schepen

G. Pieters

4.3 Goednieuwsbrieven
$ Wat zijn goednieuwsbrieven?
Een goednieuwsbrief bevat altijd een boodschap die de lezer een genoegen zal doen. U kunt de lezer
bijvoorbeeldgevenwat hij heeft gevraagd:een vergunning, een bevordering, een aanstelling enzovoort. Of u
kuntpositief reagerenop eenklacht.
$ Waarvoorgebruiktu ze?
Met goednieuwsbrievenkuntu ongeveerhetzelfdebereikenals metgoodwillbrieven. U geeftde lezereengoed
gevoel en bevordertzo de relatie. Goednieuwsbrievenzijn dus eenprimamiddel om eenpositief beeldvan uw
organisatieop te roepen.
$ Hoe zijn ze opgebouwd?
In de meerderheidvan de gevallenis het wenselijk onmiddellijk metde deur in huis te vallen. U gebruikt dan
de directemethode. De indirectemethodeverdientde voorkeur,als de argumentatieen eventueelde technische
informatiedie delezernodigheeft,veel nadrukmoetenkrijgen.
Hoewel goednieuwsbrievenheel wat makkelijker te schrijvenzijn dan slechtnieuwsbrieven,loopt er toch af en
toe nog iets mis. Soms wordt het goedenieuws zo slechtgebrachtdat de lezer niet weetof hij tevredenmoet
zijn of niet. In dat geval heeft de schrijver het goedenieuwste zeer weggemoffeld. Conclusie: de aangename
boodschapplaatstu hetbestop eenprominenteplaatsin debrief.
$ Tips
- Formuleerde aanleidingkort enbondig.
Vermijd hetwoordklachtof eis, verwijs naareenklachtmetde termenverzoekof mededeling. Dikwijls is een
zakelijkesitueringals onderwerpal voldoende.
Niet
Uw klachtoverde werkzaamhedenop de Meir
Wel
Werkzaamhedenop de Meir
- Formuleerhetaangenameberichtexpliciet.
Niet
In zitting van 19 december heeft het college uw klacht betreffende de terugbetaling van uw takelkosten
ontvankelijk verklaard.
Wel
Het collegevanburgemeesterenschepenenbeslisteuw takelkostenterugte betalen.
- Probeerenthousiastenhartelijk te klinken,maarnietoverdreven.
Niet

Wij zijn bijzonderverheugdu te kunnenmeedelendat...
Wel
Met genoegenlaatik u wetendat...
- Geef eengemaaktefout duidelijk toe,bij voorkeurdoor eenonpersoonlijkeformulering.
Niet
Wij hebbenuw aanvraagonjuistenlaattijdig behandeld.
Wel
Uw aanvraagis inderdaadonjuistenlaattijdig behandeld.
- Zorg dat duidelijk wordt wie wanneerwelke actie zal ondernemen. Geef de procedurevoor de afhandeling
vaneenklachtpuntsgewijsen/of chronologischweer.
- Vermeldbij wie de lezerterechtkanvoor nadereinformatie,afsprakenenzovoort.
- Sluit positief af.
- Gebruik nooit clichésin hetslot.
$ Voorbeeldenvangoednieuwsbrieven
Situatie1
De stad Antwerpen liet een wagen wegtakelen. Ze heeft echter geen enkele gegronde reden om dit te
rechtvaardigen. Ze gaatin op hetverzoekvande burgeromde takelkostenterugte betalen.
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De heer R. Eductie
Takelstraat 7
2000 Antwerpen

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
DROV/37/R/20
(03)010 00 00(03)360 46 46
terugvordering takelkosten

22 juli 1998

Mijnheer
In antwoord op uw schrijven in rand vermeld, kan ik u meedelen dat betaalde
takelkosten kunnen worden terugbetaald door de politie op twee voorwaarden:
1.

u dient het bewijs te leveren dat de takelkosten betaald werden, door
de factuur bij te voegen

2.

het bewijs van de vrijspraak, een uittreksel van het vonnis, dient
eveneens te worden voorgelegd.

Deze beide bescheiden dienen, samen met een begeleidend schrijven, waarin
alle details betreffende de takeling vermeld staan, overgemaakt te worden
aan de politie financieeltechnische dienst, Noordersingel 3, 2140
BorgerhoutAntwerpen.
Deze dienst zorgt dan verder voor de administratieve afwikkeling.
Hoogachtend

M. Corthout
burgemeester

Bespreking
De brief is nieterg lezergericht
De lezer wordt metdezestandaardbrief niet persoonlijk aangesproken. De schrijver doetook geenpoging om
het vertrouwen van de burger te herwinnen. Het slot bijvoorbeeld bevat geen verontschuldiging, noch een goodwillelement.
Er ontbrekeneenpaar inhoudelijkeelementen
De brief vermeldtde naamnietvande persoondie hetdossier behartigt,nochhettelefoonnummerwaarde lezer
bijkomende informatie kan opvragen. De lezer moet ook een brief opstellen met "alle details betreffendede
takeling". De briefschrijvermaakthelemaalnietduidelijk wathij daaronderverstaat.
De opbouwis nieteffectief
De schrijver gebruikt wel de directemethode. Hij deelt het goedenieuwsmeein het begin van zijn brief. De
voorwaardenvolgen. Maar de documentendie de lezermoetbezorgen,staanniet logischgerangschikt. Op het
eerstegezichtmoetde lezertweedocumentenopsturen,terwijl heter in feitedrie zijn.
Het taalgebruikis te ambtelijk
De brief bevat hier en daar ambtelijke taal, bijvoorbeeld: 'uw schrijven in rand vermeld', 'beide bescheiden',
'begeleidendschrijven','betreffende'. Passievezinsconstructiesbenadrukkenhetambtelijkenogmeer.
Bovendienwordt het goedenieuws zo onderkoeld geformuleerddat het niet geheel duidelijk is of het wel om
goednieuwsgaat.
Het taalgebruikis niethelemaalcorrect
Geld kanworden‘overgemaakt’,maarbrieven,dossiersenz. bezorgenwe.
Herschrijving
Bij de herwerkingvandezebrief hebbenwe geprobeerdomeenaantalgoodwillelementenop te nemen. Dat wil
zeggen dat de herschreven brief verontschuldigingen bevat en dat de lezer wordt bedankt voor zijn
medewerking.
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De heer R. Eductie
Takelstraat 7
2000 Antwerpen

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
DROV/37/R/20
(03)010 00 00(03)360 46 46
terugbetaling takelkosten

22 juli 1998

Geachte heer
Het college van burgemeester en schepenen besliste uw takelkosten terug te betalen. Uw auto was inderdaad
ten onrechte weggetakeld.
We willen uw dossier graag zo snel mogelijk in orde brengen. Daarom hebben we de volgende documenten
nodig:
(1)
(2)
(3)

de factuur van de betaalde takelkosten
een uittreksel van het vonnis waaruit blijkt dat u bent vrijgesproken
een begeleidende brief waarin u vermeldt waar en wanneer uw auto werd weggetakeld.

Kunt u die opsturen naar de heer J. Wegwijs? Hij behartigt uw dossier en is te bereiken op het volgende adres:
politie
financieel-technische dienst
De heer J. Wegwijs
Noordersingel 3
2140 BORGERHOUT-ANTWERPEN
Als u nog vragen hebt, kunt u bij hem terecht op het nummer (03)221 10 07.
Wij verontschuldigen ons voor de veroorzaakte hinder en danken u voor uw medewerking bij de verdere
afhandeling van deze procedure.
Hoogachtend

M. Corthout
burgemeester

Situatie2
Een verenigingvraagthetstadsbestuurom eenmanifestatiete mogenorganiserenop hetstadsgrondgebied. De
stadstaatdit toe,maarsteltenkelevoorwaarden.
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De heer F. Emina
10Mijlstraat 4
2000 Antwerpen

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
DROV/17/98
(03)010 00 00(03)360 46 46
Openbare weg.

Datum manifestatie: zondag 21 september 1998

22 juli 1998

Mijnheer
Ingevolge uw in rubriek vermeld schrijven wordt u toelating verleend om op
zondag 21 september 1998 te 14 uur de 4de "Ladies SK" en te 15 uur de 10de
"Antwerp Ten Miles" in te richten op het stadsgrondgebied, met vertrek en
aankomst op het gedeelte van de Frankrijklei tussen Teniersplaats en Maria
Theresialei,
waarbij
de
wegwijzers,
onderling
met
de
politie
overeengekomen, mogen gevolgd worden.
De
politie
zal
instaan
voor
de
plaatsing
van
de
nodige
ver
keerssignalisatie, voor de verkeersregeling op en rond het parcours, voor
toezicht en begeleiding en voor het vrijmaken van de nodige ruimten en
straten.
Er
bestaat
geen
bezwaar
tegen
het
aanbrengen
van
een
beperkte
bewegwijzering ten behoeve van de deelnemers op het parcours en van andere
aanduidingen naar de parkings, kleedkamers e.d., op voorwaarde dat ze
onmiddellijk na afloop van de manifestatie verwijderd worden.
De onderrichtingen van de politie, die de nodige maatregelen zal treffen,
dienen stipt nageleefd.
Hoogachtend

K. Borstlap
Burgemeester

Bespreking
De brief komthelemaalnietoverals goednieuwsbrief
De schrijver deelt de goedkeuringvan het collegedroog, neutraal en ambtelijk mee. De derdealineabevatde
pejoratievewoorden'bezwaar'en'voorwaarde'. Het slot bevatook geengoodwillelementen.
Een aantal inhoudelijkeelementenontbreken
Het betreft verwijst niet concreetgenoegnaar de geplandemanifestatie. De brief vermeldtgeennaamvan de
persoondie hetdossierbehartigt,nochhettelefoonnummerwaardeburgermeerinformatie kanopvragen.
De opbouwis vrij chaotisch
De schrijver gebruikt de directemethode. Hij deelt het goedenieuwsmeein het begin van zijn brief. Verder
vermeldthij enkelebijkomende gegevensenvoorwaarden,maarnietgeordend. De hulp ende rol vande politie
behandelthij zowel in de eerstetweealinea'sals in hetslot.
Het taalgebruikis verouderdenvaaknietcorrect
De eersteen de derdealineazijn te lang en bevattente veel naamwoordconstructies. Samenmetambtenarees
zoals ingevolge uw in rubriek vermeld schrijven, ten behoevevan vermindert dit de verstaanbaarheid van de
brief voor delezer.
De woordentoelatingeninrichtenzijn in dezebrief nietcorrectgebruikt. Toestemmingenorganiserenzijn hier
op hunplaats.
De werkwoordelijke eindgroep mogengevolgd worden in de eerste alinea is grammaticaal niet correct. Het
hoofdwerkwoordmagniettussenzijn hulpwerkwoordenstaan.
Wie ‘voor iets instaat’, draagter verantwoordelijkheidvoor, is ervoor aansprakelijk, staatervoorgarant. Dat is
watandersdan‘voor ietszorgen’, ‘ergenszorg voor dragen’.
Het werkwoord ‘aanduiden’ betekent: kenbaarmakendoor het opgevenvan kenmerkenof bijzonderhedenof
door eengebaar. In eenrij verdachtenkan menbijvoorbeeldeenpersoonaanduidenals dader. Of eenwissel
magalleenwordenbetaaldaan de bij nameaangeduidepersoon. ‘Aanduiding naar parkings’ is dus foutief en
kanbeterwordenvervangendoor‘bewegwijzeringnaarparkings’
Herschrijving
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Geachte heer
Het college van burgemeester en schepenen verleent u de toestemming om op zondag 21 september 1998 om 14
uur de vierde "Ladies 5K" en om 15 uur de tiende "Antwerp Ten Miles" te organiseren.
De lopers vertrekken en arriveren op de Frankrijklei tussen de Teniersplaats en de Maria-Theresialei. De politie
zal daartoe verkeerssignalisatie plaatsen en de nodige pleinen en straten vrijmaken. Ze zal bovendien het
verkeer op en rond het parcours regelen. De politie zorgt ook voor toezicht en begeleiding. Ik verzoek u haar
richtlijnen stipt na te leven.
U kunt zelf ook wegwijzers op het parcours aanbrengen, evenals bewegwijzering naar parkings, kleedkamers,
enzovoort. Wilt u deze na afloop van de manifestatie wel onmiddellijk verwijderen?
Ik wens u veel succes met dit evenement. Ik hoop dat het weer en de belangstelling optimaal zullen zijn.
Met vriendelijke groeten

K. Borstlap
burgemeester

4.4 Slechtnieuwsbrieven
$ Wat zijn slechtnieuwsbrieven?
Een slechtnieuwsbrief brengtinformatie die voor de lezer onaangenaamis. De lezer krijgt bijvoorbeeld geen
vergunning of, minder erg, hij kan niet bij u terecht met zijn probleem. De briefschrijver moet die
onaangenameinformatiezo eerlijk en duidelijk mogelijk presenterenen tegelijk vriendelijk en beleefdblijven.
Geengemakkelijkeopgave.
$ Waarvoorgebruiktu ze?
In de eersteplaatsmoeteenslechtnieuwsbrief de negatieveboodschapzo duidelijk mogelijk overbrengen. De
meeste lezers hebben immers de neiging om het minder aangenamenieuws rooskleuriger op te vatten dan
bedoeld. Bovendien moet vaak ook om juridische redenen het slechte nieuws zo helder mogelijk worden
gebracht.
Daarnaastmoetde slechtnieuwsbrief ervoor zorgendat de lezer de negatieveboodschapaanvaardtzonder dat
dit de relatie (al te veel) schaadt. De schrijver moet ook na de slechtnieuwsbrief een goed contact kunnen
onderhoudenmetde lezer. Dat kanenkelals hij in zijn brief aaneenpositief imagowerkt.
$ Hoe zijn ze opgebouwd?
Voor de opbouw van slechtnieuwsbrieven kunt u kiezen uit twee structuren: de semi-directe of de semiindirectemethode.
In elk geval bevatuw openingsalineasteedseenaantal aanknopingspuntenwaardoorde lezer de brief beterkan
situeren. U formuleertdezepuntenhet best zo positief mogelijk of ten minsteneutraal. Op die manier wordt
uw openingsalineaeen buffer. Dat is een neutraal bericht of een positieve boodschap, iets wat de lezer een
genoegendoet, iets waarmeehij het eens is, iets waaruit begrip spreekt. Maar let wel op dat u niet de indruk
wektdater goednieuwsvolgt.
Bij de semi-directe structuur komen daarna het slechte nieuws en vervolgens de motivering aan bod. Deze
structuurkuntu toepassenals hetslechtenieuwsnietal te belangrijk of onverwachtis.
Bij de semi-indirecte structuur presenteert u na de openingsalinea eerst de motivering en daarna het slechte
nieuws. De bedoelingvan dezevolgordeis dat er bij de lezer stilaanhet vermoedengroeit dat er slechtnieuw
volgt. De negatieveboodschapkomtdanminderhardaan.
In de slotalineais een relatieversterkendepassageten zeerstegewenst. Veel schrijvers houdenmet opzet een
gunstigberichtjeachterde handom dat aanhetslot te vermelden. Als u er geenhebt,kunt u proberende lezer
eenpaarsuggestiesof positieveopmerkingenmeete geven.

$ Tips
- Formuleerhetonderwerpneutraal.
Niet
overtredingverbouwingswerkenWel
verbouwingswerkenMeir 501

Niet
tariefverhoging
Wel
tariefwijziging
- Geef argumentenvoor hetslechtenieuws.
Benadrukde ernstvanhetonderzoek.
Wees in de argumentatieniet te summier noch te uitgebreid. Als de argumentatiete kort is, kan de lezer de
indruk krijgendatu aanzijn zaakonvoldoendeaandachtschenkt. Is de argumentatiedaarentegente uitgebreid,
dankande lezerhierdoorgeïrriteerdraken.
- Vermeldeventueelbijkomendeargumentenom hetslechtenieuwste verzachten. U kunt bijvoorbeeldwijzen
op de noodzaakvande maatregelof eentoespelingmakenop uw eigengevoelensvanspijt. Zorg dandatendat
er echteenredentot spijt is endatu oprechtoverkomt.
- Formuleerhetslechtenieuwszo kort en duidelijk mogelijk. Hierbij kunnenclichésals 'U begrijpt datwij dan
ook...' goedvanpaskomen.
- Sluit neutraalof positief af.
Aan het einde van de brief zet u het best iets neutraals of positiefs, bijvoorbeeld een aanbod van extra
informatie. Vermijd in elk geval een negatief slot of een herhaling van de negatieve boodschap. Ook
verontschuldigingenhorennietin hetslot thuis.
Eventueel kunt u de lezer laten inzien dat er voordelen zijn aan het negatieve nieuws. Daarnaast kunt u
alternatieveoplossingenbiedenen/of de lezerdoorverwijzen.

$ Voorbeeldenvanslechtnieuwsbrieven
Situatie1
Een organisator van Formule 1-wedstrijden wil in het stadscentrumeen race organiseren. Het stadsbestuur
vindtdatdit nietkanenstuurteenweigerbrief.
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Mijnheer
Ingevolge uw in rubriek vermeld schrijven delen wij u mede dat geen
toelating kan worden verleend voor de organisatie in 1999 van een Formule
1stratenrace te Antwerpen, gelet op de ruimtelijke ordening en bestaande
wegeninfrastructuur van onze stad.
De vele smalle straten, winkelwandelgebieden, historische plaatsen,
rustgevende plekjes en autovrije gebieden en pleintjes kunnen geen terrein
vormen voor een dergelijke race.
Waar overal enorme inspanningen gedaan worden om de verkeersveiligheid te
verhogen en de geluidshinder tot een minimum te beperken, zou het
onverantwoord zijn om tegen alle principes in een snelheidsrace te
organiseren op een stratenparcours in een intens bewoond gebied.
Zoals
onder meer ook aangehaald wordt in het schrijven, uitgaande van de
wethouder van sport en recreatie van de stad Rotterdam, zou de openbare
dienstverlening sterk in het gedrang gebracht worden indien de binnenstad
zou moeten worden afgesloten.
Dergelijk initiatief dient georganiseerd te
worden op een gesloten omloop buiten de woonkern.
Een dergelijk evenement zou enkel wrevel en ongeloof bij de inwoners wekken
en
protesten
uitlokken
van
de
vele
sociale
organisaties
en
milieuorganisaties.
Hoogachtend

Maria Veestraeten
burgemeester

Bespreking
Dit is geenslechtnieuws-maareenafbraakbrief
Deze slechtnieuwsbrief bevat geen enkel goodwillelement. Het enige wat de briefschrijver doet, is zo veel
mogelijk argumentenzodat er van het racevoorstel geenspaanheel blijft. De indiener van het voorstel komt
daardooroverals eenvolslagenredelozeautomaniak.
De toonis ergbelerend
De briefschrijver vindt duidelijk dat hij de lezer de les moet lezen. Hij houdt dan ook een lezing over
verkeersveiligheidenopenbaredienstverlening.
De brief heefteensemi-indirecteopbouwnodig
In dezebrief staatde negatieveboodschapechteral meteenin de openingsalinea. De kansis danook vrij groot
dat de lezer de rest van de brief niet meerleest. De schrijver hechtnochtansveel belangaan zijn motivering.
Hij haddusbetervoor eensemi-indirectestructuurgekozen.
Het taalgebruikis weinig persoonlijk
Hoewel het onderwerper zich toe leent, is de brief niet persoonlijk opgesteld. De enige persoondie in beeld
komt, is een Rotterdamsewethouder. Bovendienkomt die wethouderin deze brief toch wel eenbeetjeuit de
luchtvallen.
Daarnaastbevatde brief eenaantalverouderdeuitdrukkingenzoals 'ingevolgeuw in rubriekvermeldschrijven',
'wij delenu mede','geletop'.
‘‘Waar’ overal enorme inspanningen gedaan worden…’ kan beter worden vervangen door:’’Terwijl’ overal
enorme inspanningen gedaan worden…’ ‘een gebied waar veel mensen wonen’ is beter dan ‘een intens
bewoondgebied’

Alle briefwisseling te richten aan het college van
burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000
Antwerpen

DROV, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen 1

De heer P. Rost
Snelheidslaan 7
2000 Antwerpen

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
DROV/10/98
(03)010 00 00(03)360 46 46
Formule 1-stratenrace in Antwerpen

22 juli 1998

Geachte heer
In september 1997 vroeg u toestemming om in 1999 een Formule 1-stratenrace te organiseren in Antwerpen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft uw aanvraag voorgelegd aan een aantal experts.
Volgens de deskundige ruimtelijke ordening biedt de stad Antwerpen weinig mogelijkheden om een Formule 1parcours aan te leggen. Alleen de Ring en de Singel kunnen in aanmerking komen voor een dergelijke
wedstrijd.
De veiligheidsexpert meent dat er voor een stratenrace in het Antwerpse stadscentrum zoveel hulpdiensten en
materieel moeten worden ingezet dat de normale hulpverlening in het gedrang komt. Bovendien zit er aan de
hele operatie een aanzienlijk prijskaartje vast.
De juridische adviseur, ten slotte, stelt dat VLAREM (de Vlaamse milieuwetgeving) geen autoraces in de
bebouwde kom toestaat. Dergelijke wedstrijden kunnen enkel daarbuiten plaatsvinden, bij voorkeur op een
afgesloten circuit.
Op basis van deze adviezen kon het college van burgemeester en schepenen niets anders besluiten dan dat een
Formule 1-race in Antwerpen niet haalbaar is.
Hopelijk vindt u snel een geschikte locatie voor uw Formule 1-wedstrijd. In België kunt u in principe terecht in
Zolder of Francorchamps.
Met vriendelijke groeten

Maria Veestraeten
burgemeester

Situatie 2
Het departement voor sociale zaken, volksgezondheid en milieu moet een stedelijke saneringspremie
terugvorderen. Het hoofd van de bedrijfseenheid schrijft in naam van het college van burgemeester en
schepenen een brief.
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Mevrouw
Mijnheer
Bij collegezitting van 051197 werd u een stedelijke saneringspremie ten
bedrage van 60 000 BEF toegekend voor het bovenvermeld eigendom.
Gezien niet voldaan werd aan de verbintenissen (u hebt het eigendom binnen
de termijn van 5 jaar verkocht), zien wij ons genoodzaakt het premiebedrag
zijnde 60 000 BEF terug te vorderen.
U wordt dan ook verzocht dit bedrag terug te storten op rekening 091
010165023 van de stadsontvanger, Hofstraat 17, Antwerpen met vermelding
DSVMHuisvesting voor ..........................
Gelieve tevens een kopie van het stortingsbewijs over te maken aan het
departement voor sociale zaken, volksgezondheid en milieu, afdeling
huisvesting  Van Immerseelstraat 1123, 2018 Antwerpen.
Zonder bericht van uwentwege wordt uw dossier overgemaakt aan de dienst
voor rechtszaken.
Hoogachtend
Namens het college van burgemeester en schepenen:
Voor de stadssecretaris,
Voor de burgemeester
Bij machtiging van 1.4.1998
De afgevaardigde schepen
De directeur

F. Smith

G. Jones

Bespreking
De inhoudvandebrief roeptnogvrij veelvragenop
De situering in de eerstetwee alinea'sloopt vrij goed. Maar de derdealineadoet al de nodige vragenrijzen.
Tegen wanneermoet de lezer de premie terugstorten? In de vierde alineawordt ook niet gezegdwaaromde
lezer eenkopie van het stortingsbewijs moetopsturen. Wat het bericht is dat de lezer moetgeven,is evenmin
duidelijk. Nog onduidelijker is wat er verder met het dossier gebeurt als de dienst voor rechtszakenhet in
handenkrijgt.
De brief kiestvoor eenbedreigendetoon
Deze standaardbrief opent met het niet-neutrale onderwerp "terugvordering". In de tweede alinea gaat de
schrijver al meteenin de aanval met"Gezienniet voldaanwerd aande verbintenissen...". Vervolgensgaathij
op gebiedendetoonverderin drie envier. De brief eindigttenslottemeteenvagebedreiging.
De brief is weiniglezergericht
De briefschrijvermaakthetzijn lezernietechtmakkelijk. De lezermoeteeningewikkeldeproceduredoorlopen
omeenbepaaldbedragterugte betalen:zelf eenoverschrijvingsformulierinvullen(metde correctegegevens!),
een kopie makenvan het stortingsbewijs en dat opsturen. Om deze proceduretot een goed einde te brengen,
moetde lezerbovendienbeschikkenovereenbankrekening.
Daarnaastgaatde briefschrijverervanuit datde lezerhetgevraagdebedragzomaarkan ophoesten. Hij staater
niet bij stil dat de eigenaar zijn huis misschien moest verkopen door omstandigheden of door financiële
moeilijkheden.
De brief misteenhoffelijk slot
De brief heefteensemi-directestructuurdie vrij goedloopt. Alleenhetslot is allesbehalvepositief enhoffelijk.
Het taalgebruikis stroefenambtelijk
De brief komtzeerstroefoverdoor enkeleformele,ambtelijkeformuleringenzoals "bij collegezittingvan", "het
bedragzijnde" en"vanuwentwege".
Het taalgebruikis somsnietcorrect
Geld wordt‘overgemaakt’,eenkopievaneenstortingsbewijs‘bezorgen’we.
‘Gezien’ is een voorzetsel en betekent: als gevolg van, door, vanwege. Bijvoorbeeld: gezien de
weersomstandigheden…(hierkan je ‘gezien’ vervangendoor ‘als gevolgvan’). Maar om eenbijzin in te leiden
gebruikenwe ‘aangezien’, ‘omdat’, ‘doordat’. Zo is de zin ‘Gezienniet voldaanwerdaan…’ fout (gezienkan
nietwordenvervangendoor ‘als gevolgvan’) Correctis dus: ‘Aangezien(of: omdat,doordat)nietvoldaanwerd
aan…’
Herschrijving
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Geachte heer
In december 1996 ontving u van het stadsbestuur een premie van 60 000 BEF om uw woning aan de Leefstraat
in Berchem-Antwerpen te saneren.
Het schepencollege heeft u die saneringspremie toegekend op voorwaarde dat u uw opgeknapte woning de
eerste vijf jaar niet zou verkopen. Als u dit wel deed, zou u de premie moeten terugbetalen.
Op 4 november 1997 hebt u uw huis aan de Leefstraat verkocht. U begrijpt dus dat wij nu de saneringspremie
moeten terugvorderen.
We verzoeken u dan ook het bedrag van 60 000 BEF vóór 15 februari 1998 terug te betalen aan de
stadsontvanger. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgaande overschrijvingsformulier. Als u cash wenst
te betalen, kunt u terecht bij de bedrijfseenheid financiën (Hofstraat 17, 2000 Antwerpen).
Peter Woongoed volgt uw dossier op. Hij kan uw dossier maar afsluiten als u hem een kopie bezorgt van uw
stortingsbewijs. U stuurt die kopie naar het volgende adres:
departement voor sociale zaken, volksgezondheid en milieu
huisvesting
De heer Peter Woongoed
Van Immerseelstraat 11-23
2018 ANTWERPEN

Als u graag meer informatie wilt of als u problemen hebt om dit bedrag in één keer te betalen, dan kunt u
eveneens terecht bij Peter Woongoed op het telefoonnummer 231 87 30.
Met vriendelijke groeten
Names het college van burgemeester en schepenen:
Voor de stadssecretaris
Bij machtiging van 1.4.1998
De directeur

F. Smith

Voor de burgemeester
De afgevaardigde schepen

G. Jones

Bijlage: 1 overschrijvingsformulier
[Kan hier ook een kopie van een volledig ingevuld overschrijvingsformulier bij?]

4.5 Overtuigendebrieven
$ Wat zijn overtuigendebrieven?
Er zijn heel wat briefsoortendie de lezer willen overtuigen. Aan de enekant hebtu uitnodigingen,verzoeken
om medewerkingen aanmaningsbrieven,die alle bij de verzoekbrieventhuishoren. Aan de anderekant hebtu
reclamebrieven,sensibiliseringsbrieven,voorlichtingsbrieven,die misschiennog hetbestte vattenzijn onderde
noemeraanbiedingsbrieven.
$ Waarvoorgebruiktu ze?
Bij verzoekbrievenis het de bedoelingdat de lezer de schrijver uiteindelijk eendienstbewijst, dat hij doetwat
de schrijver van hemverlangt. Als we hemof haar willen overtuigenom achterstallige rekeningente betalen,
dansprekenwe vanaanmaningsbrieven.
Aanbiedingsbrievenproberende lezer warmte makenvoor eenbepaaldidee, eenpersoon,eenpartij, eenactie
of eencampagne. Ze willen de lezer aanzettenergenspositief tegenoverte staanof gebruik te makenvan een
dienst. Of ze willende drempelvreesvandelezerwegnemen.
$ Hoe zijn ze opgebouwd?
Voor verzoekbrieven hanteren we het best een semi-indirecte structuur. De openingsalinea schetst de
aanleiding en de tweedealineabevat het verzoek. De derdealineageeft meer details omtrenthet verzoek of
bevatverderevragen. De afsluiting ten slottewordt meestalgebruikt om de lezer te bedankenvoor wat hij zal
doen.
Directeen indirectestructurenvolstaanniet voor aanbiedingsbrieven. Voor de opbouwvan dergelijke brieven
kuntu hetbestgebruik makenvanhetAIDA-schema.
Attention

In de eerstealinea trekt u de aandachtvan de lezer door zo beeldendmogelijk te schrijven.
Belangrijk is datde lezerzich in de tekstherkent.

Interest In de tweedealineawektu de belangstellingvande lezerdoor hemietste beloven. Als u zijn aandacht
hebt getrokkenmet iets dat voor hem een probleemis, dan belooft u nu dat probleemop te
lossen.
Desire In de derdealineavoert u argumentenaan waaromde lezer bijvoorbeeld gebruik zou makenvan uw
dienstof uw campagnezou steunen. Zo zorgtu ervoordatdelezerdatinderdaadwil doen.
Action In de slotalineaeneventueelhetP.S. roeptu delezerop tot actie.
$ Tips
- Om de lezer warm te maken voor een bepaald idee, een bepaalde service enzovoort, kunt u verschillende
argumentengebruiken. U kuntverwijzennaar:
* verifieerbarefeiten
* autoriteiten
* ervaringenvananderen
* emoties(verhalen,anekdotes)
* deskundigen
U kuntook devoordelenvoor delezeropsommen.

- Als er bezwaren bestaan tegen wat u voorstelt, weerleg die dan of geef ze toe en plaats er iets positiefs
tegenover.
- Roepop tot degewensteactiein eenpositief geformuleerdebewering.
- Zorg ervoordatu geloofwaardigoverkomt.
$ Voorbeeldenvanovertuigendebrieven
Situatie1
Een burger heeft een nieuwe identiteitskaart aangevraagd. De identiteitskaart ligt al geruime tijd klaar. De
aanvrager is ze niet binnen de afgesproken tijdsspanne komen ophalen. De bevolkingsdienst schrijft een
herinneringsbrief.
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Geachte mevrouw
Geachte juffrouw
Geachte heer
U wordt dringend verzocht om uw nieuwe identiteitskaart af te halen op de
bevolkingsdienst, Lange Nieuwstraat 24 te Antwerpen, gelijkvloers, loket 8.
Indien u geen gevolg geeft aan deze oproepingsbrief, is mijn dienst van
ambtswege verplicht om uw identiteitskaart te vernietigen.
Dit houdt in
dat uzelf de volledige procedure voor de aanvraag van een nieuwe kaart
dient te herbeginnen, de kosten hiervoor moet betalen en mijn dienst een
nieuwe recente pasfoto dient te bezorgen.
Gelieve mee te brengen:
*
deze oproepingsbrief
*
uw huidige identiteitskaart of het attest van verlies
*
uw betalingsbewijs
Dit bericht geldt als enige verwittiging.
Hoogachtend

G. Volks
directeur

Nota voor de kwartieragenten:
Indien betrokkene niet meer woonachtig is op het adres van inschrijving,
verzoek ik u deze oproepingsbrief onverwijld met een kort verslag aan DBB
over te maken.

Bespreking
De toonvande brief is te dreigend
De burger moet er gewoon aan worden herinnerd dat hij zijn identiteitskaartnog moet afhalen. Deze kleine
vergetelheid wordt in de brief echter als een zware misstap voorgesteld. De lezer voelt zich dan ook
aangevallen. De brief komtbij de lezeroverals eendreigbrief. Vooral hetslot vandebrief versterktdit gevoel.
De brief toonteennegatiefbeeldvandelezer
De schrijver van de brief gaat ervan uit dat de nalatige burger te kwader trouw is. Als de lezer al overtuigd
wordt om zijn identiteitskaartte komenafhalen,zal hij dit niet doenmeteenpositieveinstelling tegenoverhet
bestuur.
De brief bevatzowelte veelals te weiniginformatie
De lezer weetniet waar hij terechtkan voor informatie. Hij weetook niet wanneerhij zijn identiteitskaartkan
ophalenenof hij persoonlijk moetkomen.
De mededelingvoor dekwartieragentenis overbodig. De lezerheeftaandie opmerkinggeenboodschap.
De brief heefteente directeente warrigestructuur
Dezeherinneringsbriefbevatgeeninleiding. De schrijvervalt metdedeurin huis zonderde brief te situeren.
Hoewelalinea'séénendrie bij elkaarhoren- drie geeftmeerdetails overéén-, zijn ze vanelkaargescheiden.
Het taalgebruikis strengenverouderd
De aanspreking"Geachtejuffrouw" voor ongehuwdevrouwenis verouderden kan enkel als aansprekingvoor
eenjong meisje.
De formuleringen"indien u geengevolg geeft aan...", "van ambtswegeverplicht", "dit bericht geldt als enige
verwittiging" zijn te streng.
"Dit houdtin datuzelf.... dientte herbeginnen"is verouderdtaalgebruik. Dezezin is ook veel te lang.
De passievezin "U wordtverzocht"moetactief worden:"Wij verzoekenu".
Herschrijving

Alle briefwisseling te richten aan het college van
burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000
Antwerpen

DBB, LangeNieuwstraat24, 2000Antwerpen1.

De heer G. De Burgher
Persoonstraat 13
2000 Antwerpen
+

+

uw berichtvanuwkenmerkonskenmerktelefoonfax
DBB/BEV/98
(03)010 00 00(03)360 46 46
Uw nieuwe identiteitskaart ligt klaar

22 juli 1998

Geachteheer
Een tijd geledenondertekendeu het model van uw nieuweidentiteitskaart. Op het betalingsbewijs dat u toen
meekreeg,stondde datumvanaf wanneeru uw nieuweidentiteitskaartkon afhalen. Wellicht hebtu die datum
uit hetoogverloren. Uw identiteitskaartligt immersal eentijd klaarbij debevolkingsdienst.
Ik verzoeku danook uw identiteitskaartbinnendrie wekenaf te halenop hetvolgendeadres:
gelijkvloers- loket8
LangeNieuwstraat24
2000ANTWERPEN
De lokettenzijn opentijdensde werkdagenvan 8.30tot 15.30uur. Als die openingsurenu niet schikken,kunt
iemandin uw plaatssturen.
U (of uw vervanger)brengtzekerde volgendedocumentenmee:
- dezeoproepingsbrief
- uw huidigeidentiteitskaartof hetattestvanverlies
- uw betalingsbewijs
Als u niet kunt langskomen binnen drie weken, neemt u het best contact op met Mieke Paraat of Geert
Altijdbereid op het nummer(03)23218 30, doorkiesnummer252 of 253. Na die drie wekenzijn we immers
verplicht uw nieuwe kaart te vernietigen. In dat geval moet u de hele procedureherbeginnen. U moet dan
opnieuwbetalenenonsopnieuweenrecentepasfotobezorgen.
Ik danku alvastvoor uw medewerking.
Met vriendelijkegroeten

G. Volks
directeur

Situatie2
De openbarebibliothekenwillen hun aanbodkenbaarmakenaanmensendie metpensioengaan. Daartoedoen
ze regelmatigeenmailingnaardie doelgroep. De mailingbestaatuit eenfoldereneenreclamebrief.

Alle briefwisseling te richten aan het
college van burgemeester en schepenen.
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

COB, Lange Nieuwstraat 105, 2000 Antwerpen

Mevrouw Lut Belezen
Vrijetijdstraat 7
2000 Antwerpen

uw bericht vanuw kenmerkons kenmerktelefoonfax
COB/G/98(03)010 00 00(03)360 46 46
22 juli 1998

Geachte mevrouw
Binnenkort gaat u met pensioen.
Ongetwijfeld zal u dan over meer vrije tijd beschikken om eindelijk die
dingen te doen die u altijd al had willen doen.
Of heeft u het gevoel dat de tijd van opruststelling allicht iets te vroeg
komt? U weet misschien nog helemaal niet waarmee u dan actief wil blijven.
De medewerkers van de Openbare Bibliotheek willen u daarbij graag helpen.
De bibliotheek beschikt immers over een schat aan boeken, platen, CD's en
diareeksen.
U zal daar zeker de nodige ideeën of informatie opdoen om u op weg te
helpen bij het door u gekozen tijdverdrijf.
Misschien wordt het lezen van boeken, het beluisteren van platen en CD's of
het bekijken van dia's wel uw uitverkoren vrijetijdsbesteding.
Is de bibliotheek voor u nog een onbekend terrein?
Dan is de
hierbijgevoegde folder, waarin wij onze diensten beknopt voorstellen, zeker
een goede leidraad.
Breng ons gerust eens een bezoek.
verwelkomen in onze bibliotheek.
Met vriendelijke groeten en tot weldra
Miet Boekenwurm
bibliothecaris

Wij hopen u persoonlijk te kunnen

Bespreking
De brief geeftgeenflatterendbeeldvande lezer
De brief bevat een aantal elementen die zwaar afbreuk kunnen doen aan het zelfbeeld van de lezer. De
briefschrijvergaatervanuit datde lezer misschienniet weethoehij zijn tijd moetopvullenals hij metpensioen
is.
De toonis te betuttelend
De briefschrijver gaater te zeer van uit dat hij weetwat het besteis voor de lezer. Daardoor komt de brief al
snel betuttelendover.
De brief volgthetAIDA-schemaniet
De opbouw is eenbeetjewarrig. Alinea éénen tweevormensameneengeheel. Er is geenduidelijk verband
tussentweeendrie. 'Daarbij' uit de eerstezin vanalineadrie verwijstnaar'U weetmisschiennogniet...'
De vierdealineaintroduceertde folder. De laatstealineabevateenweinig geloofwaardigeuitnodigingom eens
langste komen.
Het taalgebruikis weinigaantrekkelijk
Het taalgebruik in de brief is vrij vaag en abstract. De vele naamwoordconstructies versterkendat abstracte
nog. Daarnaast bevat de tekst ook een aantal verouderde woorden zoals 'opruststelling', 'tijdverdrijf',
'hierbijgevoegd'.
Ideeën,tenslotte,kunnenwe wel opdoen,maarinformatieniet. Informatievindenof verkrijgenwe.
Herschrijving

Alle briefwisseling te richten aan het college van
burgemeester en schepenen. Grote Markt 1, 2000
Antwerpen

COB, LangeNieuwstraat105,2000Antwerpen.

Mevrouw Lut Belezen
Vrijetijdstraat 7
2000 Antwerpen
+

+

uw berichtvanuwkenmerkonskenmerktelefoonfax
COB/G/98
(03)010 00 00(03)360 46 46
De bibliotheek, meer dan een verzameling boeken!

22 juli 1998

Geachtemevrouw
Neemtu evenrustigde tijd omdevolgendevragente beantwoorden.
Bent u op zoek naar een goede reisgids over Londen, Parijs of Amsterdam? Of zoekt u duidelijke
informatieoverbeleggingen,grootouderschap,gezondheid…?
U wilt graageventjesvankrantveranderenof eenandertijdschrift bekijken?
Organiseertu af entoeeenseendia-avond? Of houdtu meervaneenavondjefilm?
Wilt u graageensexperimenterenmeteencd-rom? Of testu lieverdenieuwstecd vanWill Turauit?
Als u op minstenseenvan dezevragenja hebtgeantwoord,danis hethoog tijd dat u eenseenbezoekjebrengt
aanuw buurtbiliotheek.
U zult a gauwontdekkendatde bilbiotheekheel watmeerte biedenheeftdaneengroteverzamelingboeken.
Loop bijvoorbeeldevenbinnenin de discotheek. Hier vindtu eenruimekeuzeaanplaten,cd’s encassettes,die
u rustig thuis kunt beluisteren. Of kijk eensrond in de mediatheeken laat u verrassendoor onze uitgebreide
collectievideo’s, dia’s encd-roms.
Wilt u graagwetenwat uw buurtbibliotheekzoal te biedenheeft? Lees dan zeker de bijgaandefolder of kom
eenslangs. Wij makenu graagwegwijs in onsgevarieerdaanbod.
Veel leesplezierentot binnenkort.
Miet Boekenwurm
bibliothecaris

PS: Lees zeker de bijgaande folder. U vindt er alle informatie over onze collecties en de adressen van de
bibliothekenin uw buurt.

Hoezietdehuisstijl eruit?
Het uiterlijk vaneenbrief is vanveel groterbelangdanvaakwordtgedacht. Nog voor er eenwoordis gelezen,
heeftde ontvangerzich al eenbeeldgevormdvan de schrijver. Dat vooroordeelkan de ontvangstvan de brief
positief of negatief beïnvloeden. Ziet de brief er bijvoorbeeld excentriekuit, dan verwachtde lezer eenietwat
'speciale' boodschap. Maakt de vorm een slordige indruk, dan zal de lezer geneigdzijn om mindergunstig te
reagerenop deinhoud.
In het algemeenmoet de materiële presentatie een beeld van rust en evenwicht geven. Doorgaans dient de
schrijverook te latenziendathij de conventiesvoor de zakelijkebrievenkentenbereidis die te volgen.
Voor Antwerpseambtenarenzijn die conventiesvastgelegdin eenhuisstijl. Het is immersde bedoelingdat de
lay-out van alle ambtelijke brievendezelfdeis. De huisstijl draagter zo toe bij dat de stedelijke administratie
ordeenefficiëntieuitstraalt.

5.1 Briefpapier
Gebruik voor al uw brieven steeds het in de huisstijl voorgedrukte briefpapier. Daarbij vertrekt u van de
volgendebladinstellingen:
- delinkermargeop 33 mmvandelinkerbladrand
- derechtermargeop 10 mmvanderechterbladrand
- de bovenmargeop minimaal38 mmvandebovenstebladrandtot de basislijn vandeeersteregel
- de ondermargeop minimaal30 mmvande onderstebladrand

5.2 Briefschikking
$ Adressering
- Schrijf deaanspreektitelvoluit, dusniet: dhr., mevr.,...
- Begin de aanspreektitelmeteenhoofdletter.
- Eerstkomthetbedrijf of de organisatie,dankomtde naam.
- "Aan" wordtnietgebruikt.
- Gebruik peradresindiendepersoonnietzijn vastewoonplaatsheeftop hetadres.
- Het woordbusbij vermeldingvanbusnummermagnietwordenafgekort(dusnietb.14maarbus14).
- Plaatsgeenwitregelsin de adressering.

- Plaatseenspatietussenpostcodeenplaatsnaam.
- Typ de plaatsnaamin hoofdletters.
- Bij deinternebriefwisselingvermeldtu desigel1, gevolgddoor de geadresseerde.
VoorbeeldenvanadresseringBelgischInstituutvoor Normalisatie
De heerP. Hernalsteen
voorzittercommissie130
Brabançonnelaan29
1040BRUSSEL-De aansprekingbegintmeteenhoofdletter.
-

Een functieis geeneigennaamenheeftdusgeenhoofdletter.Dringend

HerrnRudolf Seifert
Matteusgasse14
A-1030WIEN
OOSTENRIJK- De aanduidingvanhetadresis voor de Oostenrijkse postbeambte. Het adreswordtdusin zijn
taal getypt.
-

De internationaleafkortingvanhetlandwordtvoor hetpostnummergetypt.

Het landwordtin hetNederlandsgetyptomdatdit eenaanduidingis voor de Belgischepostbeambte.Hetcollegevanburgemeester enschepenen
GroteMarkt 1
2000ANTWERPEN-

"Aan het" wordtnietmeergebruikt.SchellekensBVBA

Bosuil 22
2100DEURNE-ANTWERPEN- De oprichtingsaktebepaaltof de ondernemingsvormvoor of nade naam
komt.
-

Na hetdistrictwordtsteedsAntwerpengetypt.DW

De heerP. Peeters
directeur-

Bij de internebriefwisselingvermeldtu de sigel, gevolgddoor degeadresseerde.Persoonlijk

KatholiekeUniversiteitBrussel
Instituutvoor LevendeTalen

1 Sigelis eigenlijkeenDuitswoordenbetekentafkorting.

Mevrouwdr. DominiqueMarkey
Vrijheidslaan17
1080BRUSSEL-Het eerstewoordvaneenaanspreking is meteenhoofdletter.
Postaanduidingenbeginnenmeteenkleineletterenbeginnenop de eersteregel(bijvoorbeeldaangetekend).

- Ook anderespecifiekemededelingen(bijvoorbeeldpersoonlijk) komenop deeersteregelvanhetadresen
beginnenmeteenkleineletter.$Referenties

- De referentiesvult u telkensonderde overeenstemmenderubriekin.
- typ ze in eenkleinerlettertype.
- Onderde rubriek"onskenmerk"kuntu ook nogde volledigenaamvermeldenvande persoondie hetdossier
behandelt.
- Laat1 witregeltussende referentieenhetonderwerp.
uw berichtvan
17 april 1997

uw kenmerk onskenmerk
ABC/de/123 F/gh/97/45
PeterPeeters

telefoon
(03)22083 29
email

fax
(03)22086 57

$ Onderwerp
- typ hetonderwerp in eenkleinerlettertype.
- Het onderwerpgeeftbondigweerwaaroverdebrief handelt.
- Laathetwoordonderwerpof betreft weg.
- Plaatsenkeleenleestekenals hethetonderwerpeenvolledigezin is. Als datniethetgeval is, magheteerste
woordmeteenkleineletterbeginnenenwordter geenleestekennahetonderwerpgeplaatst.
- Laat2 witregelstussenhetonderwerpendeaanspreking.
$ Datum
- Typ de datumin eenkleinerlettertype.
- Dateerde brief bij de deverzending.
- Typ de datumop dezelfdelijn als hetonderwerpentegende rechtermarge. U kunteendatumstempel
gebruiken,als hetnietanderskan.
- Schrijf dedatumvoluit: "17 april 1998".
- Zetgeenpuntachterhetjaartal.
$ Aanspreking
-

De aansprekingvolgt onderhetonderwerpenbegintsteedsmeteenhoofdletter.

-

Laattussenhetonderwerpendeaanspreking 2 witregels.

-

De gewoneaansprekingis:

Geachtemevrouw
Geachteheer
Geachtedames

Geachteheren
Geachteleden
Geachtelezer
Geachtecollega
...
Als debrief gerichtwordtaanpersonenwaarvanhetgeslachtonbekendis (bijvoorbeeldcollege), kiestu
voor eendubbeleaanspreking:
Geachtemevrouw
Geachteheer
- Spreekniemandaanmetzijn of haar(academische)titel of functietenzij hetomeenpolitiekefunctiegaat:
Mevrouwdeburgemeester
Mijnheerde minister
- Plaats geenleestekennadeaanspreking
- Laat1 witregeltussende aansprekingenhetbriefgesprek.
Opmerking: nietsis zo vervelendvoor eendameof eenheerommethetanderegeslachtte worden
aangesproken. Extraaandachtis gewenst.
$ Inhoudvande brief
- Begin steedsaande linkermarge.
- Werk in alinea's.Geef indelingenin blokvormweer.
- Laattussendealinea's1 witregel.
- Zowel langeals kortebrievenwordenmeteenenkeleinterlinie getypt.
- Na delaatstealineavolgt 1 witregel.
$ Slotformule
- Laat1 witregel tussende laatstealineavande brief endeslotformule
- Zorg datde afsluitingvande brief steedsin overeenstemmingis metde aanhef.
- Begin de slotformulemeteenhoofdletter:
Hoogachtend
Met vriendelijkegroet
Met vriendelijkegroeten
- Na deslotformulevolgt geenleesteken.
- Er wordteenonderscheidgemaakttussencollegialebrievenenandere.(zie voorbeelden)
- Gebruik de woordenbij verordening nietmeer.

$ Handtekening
- Laatvoldoendewitregels(meestal6) tussendeslotformuleendenaamomdehandtekeningte plaatsen.
- Typ onderdehandtekeningde eerstelettervande voornaamof de voornaamvoluit ende naam.
- Typ bij verschillendehandtekeningende belangrijksteondertekenaarrechts.
-Vermeldbij vervangingen:
Voorbeeld:
voor destadssecretaris
de gemachtigdeadjunct-stadssecretaris
voor destadssecretaris,verhinderd
de adjunct-stadssecretaris
voor destadssecretaris
bij machtigingvan9 december1985
voor deburgemeester
de afgevaardigdeschepen
Uitzondering:als de burgemeestermetvakantieof ziek is.
de schepen,waarnemendburgemeester
$ Bijlagen
- Vermeldbijlagenna2 witregels,links onderdenaam.
- Typ hetwoord"Bijlage(n):" metdaarachterhetaantalenhetsoortdocument.
- Het woord"Bijlage(n)" wordtnietonderstreept.
Voorbeeld:
Bijlagen:1 overschrijvingsformulier
1 folder
1 antwoordkaart
- Op debijlagezelf kuntu in derechterbovenhoekhetwoord“Bijlage”vermelden,eventueelgevolgddoor een
nummerin Arabischecijfers
$ Kopie aan
- Op deminuut2 vandebrief, die voor hetdossieris bestemd,vermeldtu wie eenkopievande brief zal ontvangen.
- De uitdrukking"Kopie aan"wordtgetypt.
- ;Achterdeuitdrukking"Kopie aan"wordende namenvandebetrokkenenopgesomd,al dannietgevolgddoor
eenopdracht.
- Het gebruik vansigelskanhier wel.

2 ‘minuut’ betekenteigenlijk hetorigineelof de eersteversievaneenambtelijk stuk.

- De uitdrukking"Kopie aan"wordtnietonderstreept.
Voorbeeld:
Kopie aan KB
KS
NV Peetersterkennisgeving
S voor gevolg
$ Vervolgbladen
- Het paginanummerkomtrechtsboventegende rechtermarge.
- Het woordvervolgbladwordtnietmeergetypt.
- Typ nahetcijfer eenpunt.
- Het eerstevervolgbladkrijgt hetcijfer "2."

5.3 Lettertype
- Gebruik hetlettertype"TimesNewRoman", 12 punt. Voor de rubriekendatum,ons enuw kenmerk,
telefoon-enfaxnummer,e-mail enonderwerpgebruiktu TimesNew Roman,9 punt.

5.4 Briefomslagen
$ Herbruikomslagen:
- gemskleur- 120x 230mm
- gemskleur- 250x 350mm
Gebruik herbruikomslagenvoor "interne"briefwisseling.
$ Omslagenbedruktmettweekleuriglogo:
-wit - 114x 229mm
(omslagmetblauw/grijzebinnendruk)
-wit - 114x 229mm
(vensteromslagmetblauw/grijzebinnendruk).
- gemskleur- 114x 229mm
- gemskleur- 162x 229mm
- gemskleur- 229x 324mm
$ Zakomslagenbedruktmettweekleuriglogo:
- gemskleur- 120x 230mm
- gemskleur- 280x 400mm
- gemskleur- 320x 420mm
$ Zakomslagenmetopdrukpostformule:
- gemskleur- 250x 350mm
Opmerking:

- Voor "externe"briefwisselinggebruikenwe enkelomslagenbedruktvolgensde huisstijl. Namenvan
bedrijfseenhedenwordendaaropNIET vermeld. Voor de formatenendekostprijs raadpleegtu de catalogus
vancentraleaankoopenlogistiek.
-

Adressenwordenbij voorkeurgetypt.Slordig geschrevenomslagenzijn immersgeen"visitekaartjes".

Hoeverlooptde
briefwisselingefficiënter?
6.1 Antwoordbinnentweeweken
$ Beantwoordelkebrief binnentweeweken.
$ Licht de briefschrijverin meteenkort briefjeals binnendezetermijngeengefundeerdantwoordkanworden
verstrekt.
Vermeldhierin bijvoorbeeld:
* deontvangstvandebrief
* deredenvanniet-onmiddellijkeafhandeling
* deverwachtetermijnvanafhandeling
* naam,adresentelefoonvande persoondie hetdossieropvolgt

6.2 Zorg voor eenvlotteondertekening
$ Zowel hetorigineelals deminuutwordenter ondertekeningvoorgelegd.
Het origineelis bestemdvoor verzending.
De minuutis bestemdvoor hetdossier enwordteerstgeparafeerddoor de verantwoordelijke voor hij ter
ondertekeningwordtaangeboden. Op dezekopiebrengtu hetwoord"Minuut" zo dichtmogelijk bij de handtekeningaan. Hechtdeminuutaandebrief waaropu antwoordt.
$ U legtbrievenbij voorkeurin eenrozeof eenrodemapzonderflappenter ondertekeningvoor. Op de
buitenzijdevermeldtu de titel(s) vandegene(n)die moet(en)ondertekenen. De sigel vande verzendendedienst
wordtbovenaanlinks op de kaft aangebracht.

Geraadpleegdewerken
BURGER, P. EN DE JONG, J.
HandboekStijl, Adviezenvoor aantrekkelijk schrijven,
Groningen:MartinusNijhoff, 1997.
JONG, J. (RED.) ET AL.
Handboekbedrijfscorrespondentie,
GroningenDE: MartinusNijhoff, 1993.
GEERTS, G. ET AL. (RED.)
AlgemeneNederlandseSpraakkunst,
Leuven:Wolters-Noordhoff., 1984.
GEERTS, G. ET AL. (RED.)
Groot woordenboekder Nederlandsetaal,
Utrecht,Antwerpen:Van Dale Lexicografie,1992.
HEIDBUCHEL, H. EN G.J. LUYTEN
Hoe zegenschrijf ik het?Antwerpen:Heideland-Orbis, 1986.
KLEIN M. EN VISSCHER M.
HandboekVerzorgdNederlands,SpellingregelsSchrijfadviezen,
Groningen:MartinusNijhoff, 1996.
KOLKHUIS TANKE, J.A., C. KORSWAGEN EN S. VERREPT (RED.)
Handboektaalhantering.Praktischecommunicatiegidsvoor bedrijf, instellingenverheid,
Deventer:Van LoghumSlaterus,1985.
KUYPER, J. ET AL.
s.d.
Brieven.- DenHaag:MinisterievanFinanciën.
MOERDIJK, J.M. EN P. SLUIMER
Taalgidsvoor de ambtenaar,
Culemborg:Uitgeverij Lemma1989.
NOOTENS, J. EN W. PENNINCKX, F. SIMONIS
Duidelijk Nederlandsin brieven,
Brussel: MinisterievandeVlaamseGemeenschap,1994.
PENNINCKX, W. EN P. BUYSE
CorrectTaalgebruik,
Kortrijk: UGA, 1991.
RENKEMA, J.
Schrijfwijzer,
DenHaag:Sdu., 1995.
Taal maggeenbelastingzijn, Een onderzoek-in-burgernaar brievenvanambtenaren- 's Gravenhage:Sdu,
1994.

SCHULZ VON THUN, F.
Hoe bedoeltu? Een psychologischeanalysevanmenselijkecommunicatie,
Groningen:Wolters-Noordhoff, 1982.
STEEHOUDER M. ET AL.
Lerencommuniceren:handboekvoor mondelingeenschriftelijkecommunicatie,
Groningen:Wolters-Noordhoff, 1992.
VAN DER SPEK, E.
Schrijvenmetperspectief,Structuuradviezenvoor schrijvers,
Groningen:MartinusNijhoff, 1996.
VERREPT, S. EN T. JANSSEN
Tweeluikschriftelijkecommunicatie.I. Strategischcorresponderen,
Antwerpen:Van Loghum,1991.

Colofon
Ideeensamenstelling
AnnemieBreëns,BrendaCasteleyn,Marijke De Roeck, Joris Dierckx, Hugo Kaekebeke,Paul Loveniers,Geert
Stoffelen,WilfriedVandenbussche,Dirk Van Overbeke,GerdaVan Staeyen,JanneVerstrepen,Goedele
Vingerhoets,DaniëlleWouters,EvelineWouters
Ondersteuning:
Ivo Van Horebeek(EPS)
Stijn Verrept(UFSIA)
Eindredactie
Marijke De Roeck (ICTL)
BrendaCasteleyn
Vormgeving:
Ingrid De Sutter

Drukwerk:
stadAntwerpen,OB

Bindwerk:
beschermdewerkplaatsAntwerpenvzw
Verantwoordelijkuitgever:
FreddyVandekerckhove,stadhuis,2000Antwerpen

Wettelijk depot

