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Klantgerichte brieven schrijven 
Jouw organisatie besteedt veel aandacht aan haar klanten. Niet alleen in persoonlijke contacten 
en telefoongesprekken, maar ook in brieven. Hoe klantgerichter die zijn, hoe beter. Als je 
klantgericht wilt corresponderen let je op het volgende: 
  
Klantgerichte aanpak 

• Verdiep je in de klant.  
• Houd brieven kort, bij voorkeur één pagina. 
• Zorg voor een prettig leesbare tekst. 
• Toon gevoel voor de situatie van de klant.  
• Laat zien dat je meedenkt met de klant. 
• Houd de �onderwerpregel� kort, concreet en onderscheidend. 
• Geef aan welke voordelen je de klant in zijn specifieke situatie biedt. 
• Schrijf positief. Leg het accent op een oplossing, in plaats van op het probleem.  
• Vermijd woorden als �moeten� en �dienen�. 
• Schrijf duidelijk en eenvoudig. 
• Schrijf overtuigend: beantwoord alle vragen. 
• Klanten waarderen het als je ze bedankt.  
• Blijf altijd professioneel. Laat je bij het schrijven van een brief niet leiden door primaire 

emoties. 
 
Persoonlijke benadering 

• Kies voor een persoonlijke benadering in de brieven die je schrijft. 
• Schrijf brieven in de ik- en wij-vorm. In een brief mag je deze twee vormen gerust 

afwisselen.  
• Spreek de ontvanger rechtstreeks aan met �u�. 
• Maak altijd een persoonlijke aanhef.  
• Zorg ervoor dat je de naam van de geadresseerde goed schrijft.  
• Neem de situatie van de klant als uitgangspunt.  
• Gebruik �gewone mensentaal� maar pas op voor een al te joviale toon. 
• Laat zien dat je de vraag, de klacht of het probleem van de klant begrijpt. 
• Wees attent, denk creatief en doe iets extra�s voor de klant. 
• Een persoonlijke handtekening mag niet ontbreken. Onderteken altijd met je naam en 

functie. 
 
Zorgvuldige afronding 

• Een goede brief krijg je als je ook aandacht besteedt aan een goede afronding. 
• Haal de tekst door de spellingcontrole. Realiseer je dat dit geen garantie is dat alle 

fouten eruit zijn! 
• Lees de tekst goed na op fouten in de spelling, stijl of grammatica. 
• Wil je weten hoe je bepaalde woorden schrijft? De �Woordenlijst Nederlandse Taal� (het 

bekende �groene boekje�) biedt uitkomst. 
• De Schrijfwijzer van Renkema biedt antwoord op veel vragen over taalgebruik. 
• Is de tekst duidelijk genoeg en klantgericht? Leg de tekst eens voor aan een collega.  
• Leg de brief even weg en lees de brief na verloop van tijd nog eens kritisch door. 
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