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Elimineer verkeerde  
e-mailgewoontes.

Organiseer uzelf en bespaar 
tijd!

Oefen optimale en heldere  
e-mailcommunicatie.
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Heldere e-mail communicatie voor drukbezette professionals
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Waarom dit programma?

>
De docent

E-MAIL ALS CONSTANTE BRON VAN ERGERNIS 

EN FRUSTRATIE

E-mail bepaalt in grote mate hoe we werken. En toch 

weten de meesten onder ons niet hoe wij e-mail 

effectief moeten gebruiken voor gerichte communicatie 

en efficiënte samenwerking. En dit heeft als resultaat 

dat e-mail 41% van onze gemiddelde werkdag in 

beslag neemt en voor iedereen een constante bron 

van ergernis en frustratie blijft. Onderzoek laat echter 

zien dat dit vaak het resultaat is van een ‘slechte e-mail 

cultuur’. 

ZIN EN ONZIN VAN CC’S, BCC’S EN NUTTELOZE 

E-MAILS

De helft van onze tijd lezen wij nutteloze of waardeloze 

e-mails of lossen wij misverstanden op, welke net 

zijn ontstaan door e-mail missers. Wij accepteren dat 

binnenkomende e-mails onze werkdag bepalen. Meer 

zelfs, tot 30 keer per dag checken wij onze mailbox op 

zoek naar nieuwe berichten. 

IMPACT VAN VERKEERD OPGESTELDE E-MAILS

Deze workshop biedt u e-mail etiquette tips voor 

uzelf en uw team en helpt u na te denken over hoe 

e-mail het denken en doen van anderen beïnvloedt. 

Op één dag helpen wij u en uw team om een ’e-mail 

etiquetteprotocol’ te ontwikkelen met praktische 

basisregels waardoor een gezond e-mail klimaat 

ontstaat. Praktische regels waardoor u terug tijd heeft 

om uw échte werk te doen, zonder overladen te worden 

met zinloze en frustrerende e-mails. 

HELDERE E-MAILCOMMUNICATIE

Gedurende deze dag leren wij u niet alleen enkele 

onproductieve gewoontes af, maar werken wij vooral 

aan een optimale en heldere e-mail communicatie.  

Zodat alles duidelijk is en u tijd wint in plaats van 

bedolven te blijven onder die tsunami van nieuwe én 

nutteloze mails.  

Jan Van Eekelen is professioneel trainer en consultant sinds 2002. Hij was voordien 24 jaar 

werkzaam bij een internationale financiële groep, eerst als salesmanager, later als coach 

en trainer. Zo deed hij commerciële ervaring op binnen verschillende doelgroepen en in 

gevarieerde markten, zowel in B2C als in B2B. Hij beheerst grondig de salesmodellen rond 

klantcommunicatie en commerciële adviesvaardigheden, en traint vanuit de praktijk en vanuit zijn rijke ervaring. 

Hij verzorgt voor het IFBD diverse communicatie trainingen.  
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.
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Overzicht programma

INTRODUCTIE - EMAIL VOOR DRUKBEZETTE PROFESSIONALS

 ◆ Enkele feiten en vragen rond uw e-mailverkeer.

 ◆ Een startoefening rond look en feel van een mail.

BLOK 1 - E-MAIL ETIQUETTE

 ◆ E-mail etiquette: basisregels.

 ◆ E-mail blunders en irritaties.

 ◆ Verkeerde e-mail gewoontes.

 ◆ CC policy.

BLOK 2 - ORGANISEER UZELF

 ◆ In-box organisatie en mappenstructuur.

 ◆ Scherm versus papier: een verschil.

BLOK 3 - DE PERFECTE EMAIL

 ◆ Woordgebruik in mails: schrijf- of spreektaal?

 ◆ Optisch bedrog: fouten (niet) zien.

 ◆ Mails schrijven is praten met papier of scherm: mailstructuur.

 ◆ Oefening mailstructuur.

 ◆ Assertiviteit en e-emotie in mails. 

BLOK 4 - SOORTEN EMAILS : VOORBEELDEN EN OEFENINGEN

 ◆ Commerciële mailopbouw i.f.v. offertes doormailen + oefenen.

 ◆ Probleem- en klachtenmails: inhoud, vorm en reactie.

 ◆ Oefening reactie op klachtenmail.

 ◆ Commercieel en verkoopgericht mailen: tempo, structuur en inhoud.

 ◆ Oefening opmaak commerciële mail(ing)s.

BLOK 5 - NETIQUETTE: DO’S AND DON’TS ALS AFSLUITER

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



E-MAILETIQUETTE

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.



>
Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=13629

