Checklist Klantgericht Schrijven
Er zijn heel wat dingen om aandacht aan te besteden als je klantgericht wilt schrijven. Deze
checklist is bedoeld om je daar houvast bij te geven. Je klant voelt het bewust of onbewust en
waardeert je inspanningen. Je krijgt het terug. Echt, hoor.

q Heb ik aandacht besteed aan boodschap, tekstdoel en klant?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is precies mijn boodschap, dienst of product?
Wat heeft de klant eraan?
Wat wil ik met mijn tekst bereiken?
Wat moet de klant na het lezen doen?
Beantwoordt de tekst alle lezersvragen?
Mis ik nog relevante informatie?
Wat kan eruit?
Meer u/jij dan ik/wij in de tekst?

q Heb ik aandacht besteed aan het schrijven zelf?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat wil ik in dit stuk of deze zin precies zeggen?
Hoe zeg ik dit zo simpel mogelijk?
Ondersteunt de rest van de tekst deze kernboodschap?
Gebruik ik makkelijke woorden en zinnen?
Kan het ook korter?
Is dit niet stiekem een (vermomde) standaardzin?
Zeg ik alles duidelijk en één keer?
1 alinea = 1 onderwerp
Volgen de alinea’s en zinnen elkaar logisch op?

q Klopt mijn tekst bij hoe het is om klant bij mij/ons te zijn?
•
•
•
•

Klopt het wat ik schrijf over bereikbaarheid, kennisniveau, werkwijze, reactietijd?
Heb ik ook aandacht besteed aan vervolgstappen zoals een bevestigingsmail?
Hoe en wat communiceren we nog meer rondom dit onderwerp? Sluit dat goed aan?
Kan deze tekst en/of de service (nog) klantgerichter?

q Heb ik knelpunten uit de tekst gehaald door mijn tekst hardop gelezen?
•
•
•
•
•
•
•

Waar voel ik een frons in mijn voorhoofd verschijnen?
Over welke woorden struikel ik?
Waar dwalen mijn gedachten af?
In welke zin kom ik adem tekort?
Bij welke woorden heb ik ongewenste associaties?
Wanneer hoor ik storend rijm?
Waar komt nog een lezersvraag in mij op?
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