
VAKER EN 
SNELLER 
ANTWOORD

Een goede e-mail is
makkelijk te begrijpen en
eenvoudig te beantwoorden.
Hoe mooi is het om geen 
reminders meer te hoeven
sturen?

MAAK EEN 
PROFESSIONELE 
INDRUK
Een goede e-mail is je beste
visitekaartje. En levert je
misschien wel die
felbegeerde baan of dat
uitdagende project op!

TOT 2X MINDER 
E-MAILS IN JE 
INBOX
Door direct een duidelijke
vraag te stellen en deze goed
te onderbouwen mail je veel
minder heen en weer.
Simpel toch?  

SCHRIJF 
BETERE 
E-MAILS  A n y o n e  c a n  d o  i t !

Een gemiddelde werknemer besteedt meer

dan 4 uur per dag aan e-mails. Dat is een

halve werkdag! Veel hè? 

Hoeveel e-mails ontvang jij op een dag? En

hoeveel schrijf je er?  

Het is dus een ‘no-brainer' om te investeren

in deze vaardigheid. 

Leer nu hoe je superstrakke e-mails schrijft,

zodat je meer voor elkaar krijgt op een dag.



G e ï n t e r e s s e e r d  o m  j o u w  t e a m  o f  o r g a n i s a t i e  b e t e r  t e  l a t e n  m a i l e n ?  

WAT GA JE LEREN?
Leer stap voor stap de perfecte e-mail op te bouwen.  
 
Daarnaast krijg je praktische tips over:  

Het samenwerkingsverband tussen 5miles en
HVdS verbindt de communicatie-expertise van
Hendrikx Van der Spek met de unieke
leermethode van 5miles. Zo krijg je het beste van
twee werelden. 

VOOR WIE IS HET?
Voor iedereen die dagelijks mailt en dit graag
efficiënter én effectiever wil doen. 

WAT KOST HET?
Deelname aan 'Schrijf betere e-mails' kost € 100 p.p.
Bij afname in combinatie met ons andere
leerprogramma 'Argumenteren kun je leren!' profiteer
je nu van eenmalig voordeel: samen voor € 150 p.p. 

5miles helpt businessprofessionals hun data-,
analytische en presentatievaardigheden te
ontwikkelen. En dat in slechts 5 minuten per dag.
Dankzij  onze  unieke online 'challenge-based'-
leermethode leer je elke dag iets nieuws, zonder
dat dit ten koste gaat van je ‘gewone’ werk. 

5miles 

Hendrikx Van der Spek 
Hendrikx Van der Spek is een
communicatieadviesbureau in Weesp. Wij geven
trainingen, schrijven teksten, detacheren
communicatieprofessionals en denken met u
mee over de communicatie in uw organisatie. De
kennis die wij hebben opgedaan tijdens het
jarenlang verzorgen van schrijf- en
overtuigingstrainingen, ontsluiten we nu voor
het eerst op deze unieke manier.  

Hoe je je verplaatst in de lezer
Hoe je ijzersterke alinea’s schrijft
Hoe je de juiste snaar raakt
Wat je vooral wel en niet moet doen in  
e-mailcommunicatie   

HOE WERKT HET?
Je ontvangt elke werkdag een persoonlijke ‘challenge’.
Je probeert zelf in Outlook de beste oplossing te
vinden, waarna je direct het goede antwoord te zien
krijgt en tips en trucs krijgt aangereikt. Vervolgens kun
je het geleerde direct in praktijk brengen bij het
schrijven van je volgende e-mail. 

HOE LANG DUURT DE TRAINING?
De training bestaat uit 25 korte, maar intensieve
leermomenten van elk 5 minuten. Je bepaalt zelf hoe
je deze in je schema past. In totaal kost de training je
dus slechts 2 à 2,5 uur.

Het beste van twee werelden 
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OVER DE 
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