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het begin van | 
een goed gesprek 

INTRODUCTIE communicatie- en taalrichtl i jnen

Het gebruik van communicatie- en taalrichtlijnen zijn essentieel om eenduidig 
te kunnen communiceren. Het is van belang om elke boodschap af te stemmen 
op de ontvanger én om hiervoor de juiste woorden te kiezen.  

Dit document gaat dan ook over de manier waarop we communiceren zowel 
inhoudelijk als de taal die we hierbij gebruiken. Het helpt je de juiste 
boodschap samen te stellen om consistent en helder te communiceren. 



COMMUNICATIE 
Jij moet straks beslissen wat je gaat vertellen over EnergyZero. Deze 
richtlijnen helpen je met handige beschrijvingen over wie we zijn, wat 
we doen, waarom we dat doen en hoe we dat doen.

TONE OF VOICE 
Bij EnergyZero willen we een eenduidig stemgeluid laten horen. Dit 
representeert wie we zijn. Daarom verdiepen we de manier waarop 
we praten en hebben we hier enkele taalregels voor opgesteld. 

Deze richtlijnen helpen je bij het 
schrijven van diverse communi-
catieve uitingen zoals teksten en 
presentaties. Controleer al je 
communicatieve uitingen op deze 
richtlijnen. Aan het einde van dit 
document vind je nog een snelle 
checklist.

INTRODUCTIE

de richtlijnen zijn in twee secties opgebouwd: 

wanneer we praten over EnergyZero  
schrijven we onze naam altijd voluit  

met twee hoofdletters. 

communicatie- en taalrichtl i jnen



richtl i jnen 
communicatie
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hallo | 
goed je te spreken

COMMUNICATIE

In dit hoofdstuk gaan we in op ons verhaal: wat zeggen we en hoe verdiepen 
we dat? Dit helpt je bij het samenstellen van presentaties, het verdiepen van je 
verhaal: waar geloven we in, wie zijn we en waarom doen we wat we doen? En 
wat is dat eigenlijk precies? 



We doen veel bij EnergyZero. 
Daarom is niet altijd eenvoudig uit 
te leggen wat ons werk allemaal 
behelst. En waarom we dit 
belangrijk vinden. Het is dus 
belangrijk om (nieuwe) klanten 
mee te nemen in onze 
basisdienstverlening en 
doelstellingen. Onze missie, visie, 
kernwaarden en diensten helpen 
je hierbij op weg. Evenals de 
verdieping daarvan. 

COMMUNICATIE

ONZE MISSIE 
We maken de energiemarkt in Nederland toegankelijk voor organisaties 
die met inzicht in energieverbruik en -productie bestaande en nieuwe 
producten en diensten kunnen (door)ontwikkelen die bijdragen aan 
het versnellen van onze energietransitie. 

waar we voor staan:



WAT IS ENERGIETRANSITIE?  
Eigenlijk is dit een verzamelnaam voor de overgang van ons oude 
energiesysteem met ‘traditionele’ fossiele brandstoffen zoals olie, kolen 
en gas naar een duurzame, slimme systemen met energie uit 
bijvoorbeeld wind of zon. 

Het is belangrijk dat onze klanten 
begrijpen wat energietransitie is 
en waarom het van belang is 
hierin te versnellen. 

COMMUNICATIE

verdieping:

WAAROM MOETEN WE DIT VERSNELLEN?  
We gebruiken steeds meer energie. Daar is niets mis mee. Maar om 
de aarde te sparen en mooi achter te laten voor volgende generaties, 
moeten we dit op een andere manier doen. Met duurzame energie 
die onze aarde niet uitput of kapotmaakt. En met nieuwe producten 
en diensten die dit mogelijk maken. 



COMMUNICATIE

waar we voor gaan:

ONZE VISIE 
We willen aan het front staan van een nieuwe energiewereld en deze 
voor organisaties (en hun consumenten) bereikbaar maken via een 
eigen energiemerk zonder marges op verbruik. Deze snelstart helpt 
hen bij het (door)ontwikkelen van relevante diensten en business-
modellen die klanten helpen met een efficiëntere energievoorziening 
alsook het verduurzamen van hun energieverbruik. Hierbij geven we 
strategisch advies passend bij de organisatie en de te verwezenlijken 
doelstellingen. Doel-stellingen die niet alleen ‘groen’, maar ook 
economisch interessant zijn. 

Daarnaast moeten klanten 
natuurlijk weten wat onze visie  
hierbij is en waar we ze nu precies 
bij gaan helpen.



WAT BETEKENT ZONDER MARGE?  
We leveren energie tegen inkoopprijzen en verdienen er dus niets aan; 
nul marge. Dat betekent dat we niet afhankelijk zijn van het verbruik 
van klanten en hen dus oprecht kunnen helpen om de 
energievoorziening efficiënter en voordeliger in te richten. 

HOEZO DAN ECONOMISCH INTERESSANT?  
Wij zien energielevering niet als verdienmodel, maar geloven wel dat 
je met het inzicht in energieverbruik en -productie bestaande en 
nieuwe producten en diensten kunt (door)ontwikkelen die qua 
businessmodel zowel duurzaam áls winstgevend zijn.

Het is belangrijk dat klanten 
begrijpen waarom ze door middel 
van energie toch een winstgevend 
businessmodel kunnen 
ontwikkelen zonder marge op de 
geleverde kWh elektra of m3 gas.

COMMUNICATIE

verdieping:

Niet afhankelijk van het verbruik van klanten betekent dat we klanten juist oprecht kunnen helpen om de energievoorziening efficienter of voordeliger in te richten. 

pascal
Sticky Note
- liever 'groen of duurzaam en kwaliteit'
- want 'voordeliger' klinkt stunterig en goedkoop



WAT BETEKENT ‘GROEN’ 
Via EnergyZero ontvangen eindgebruikers groene stroom afkomstig van 
hernieuwbare bronnen zoals de wind en de zon. In het geval van gas 
compenseren we de CO2 uitstoot door het kopen van certificaten. Zou 
houden we de wereld mooi. 

We zijn transparant in wat we 
(aan)bieden. Of waar wij dat 
vandaan halen.  

COMMUNICATIE

verdieping:

pascal
Sticky Note
subscipt 2, laat zien dat we aandacht hebben voor data en het onderwerp serieus nemen

pascal
Sticky Note
Dit verhaal is waar we mee gestart zijn (waar we mee moesten starten...), maar we pakken door en blijven verduurzamen door van GVO's richting 'PPI's' van zonneparken te gaan?



HOE BEREIKEN WE DIT?

COMMUNICATIE

met een  
boel lef

door 
transparantie

door anders  
te denken

met  
samenspel

verdieping:

onze energie introduceert ons 
nog voordat we spreken

wie niet deelt, 
vermenigvuldigt niet

nieuwe wegen,  
nieuwe regels

een goede relatie  
kent geen geheimen



UITGELEGD:

COMMUNICATIE

met een  
boel lef

door 
transparantie

door anders  
te denken

met  
samenspel

verdieping:

Om de traditionele energie-wereld te 
vernieuwen is een boel lef nodig. Lef om 

anders te durven zijn. Om niet te verdienen 
aan marges en andere businessmodellen te 

ontwikkelen die bijdragen aan een betere 
wereld. Niet alleen voor onszelf, maar voor 

iedereen. Dat moet in je zitten. 

Een duurzamere maatschappij is van 
maatschappelijk belang. Zoiets creëer je dan 
ook niet alleen. Wij geloven dat het bundelen 

van krachten door samenwerkingen met 
partners nodig is om het verschil te kunnen 
maken. We gaan all in en doen wat nodig is 

om doelen te verwezenlijken. 

Om de energiewereld te vernieuwen moet je 
vooral niet doen wat iedereen altijd al deed. We 

geloven dan ook dat die ene weg naar Rome 
prima omgelegd kan worden om als koploper 

jouw bestemming te bereiken. Die nieuwe route 
vergt (energie)kennis, (markt)inzicht en een 

boel doorzettings-vermogen. 

We geven je toegang tot de energiemarkt 
omdat we geloven dat transparantie in deze 
markt onmisbaar is om de energietransitie 

op innovatieve manier te versnellen. We zijn 
daarnaast ook heel open in wat we wel en 
niet voor je kunnen doen: zo weet je altijd 

wat je aan ons hebt. 

pascal
Sticky Note
koppelteken kan weg



IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Onze dagelijkse bezigheden 
bestaan daarbij uit vier 
belangrijke onderdelen. 

COMMUNICATIE

verdieping:

◦

◦

◦

◦

Leveren van energie

Productontwikkeling

Backoffice & software

Marketing- & salesondersteuning



LEVEREN VAN ENERGIE 
Als bedrijf met leveringsvergunning leveren we energie aan jouw 
klanten via jouw eigen energiemerk, powered by EnergyZero. Ook 
ontzorgen we je volledig op het gebied van alle wettelijke 
verplichtingen van registratie tot facturatie.

COMMUNICATIE

Dagtaak 1:◦

◦

◦

◦

Leveren van energie

Productontwikkeling

Backoffice & software

Marketing- & salesondersteuning



PRODUCTONTWIKKELING 
Hoe kun je jouw business vergroten door middel van energielevering? 
Vanuit economisch en duurzaam perspectief denken we met je mee 
over de mogelijkheden die je hebt om nieuwe, relevante producten, 
diensten en software te ontwikkelen die jouw organisatie versterken.

COMMUNICATIE

Dagtaak 1:◦

◦

◦

◦

Leveren van energie

Productontwikkeling

Backoffice & software

Marketing- & salesondersteuning



BACKOFFICE & SOFTWARE 
We hebben onze eigen energie backoffice software ontwikkeld waarbij 
aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. De heldere mijn-omgeving 
en slimme tools en applicaties geven gebruikers dagelijks inzicht in het 
energieverbruik en de -kosten. Waar nodig maken we een koppeling 
met jouw eigen online omgeving.

COMMUNICATIE

Dagtaak 1:◦

◦

◦

◦

Leveren van energie

Productontwikkeling

Backoffice & software

Marketing- & salesondersteuning



MARKETING- & SALESONDERSTEUNING 
De energiewereld is op sommige punten wat ouderwets. We onder-
steunen onze klanten dan ook niet alleen met onze energielevering, 
maar ook met onze energiekennis i.c.m. de wettelijke verplichtingen 
om jouw nieuwe businesscase of dienstverlening kenbaar te maken 
aan de buitenwereld. 

COMMUNICATIE

Dagtaak 1:◦

◦

◦

◦

Leveren van energie

Productontwikkeling

Backoffice & software

Marketing- & salesondersteuning



We zijn transparant in al onze 
communicatie, dus ook in ons 
eigen verdienmodel. Want onze 
service is niet gratis. Ook daarover 
zijn we transparant. 

COMMUNICATIE

startfee 

Voor het advies, vormgeven en 
realiseren van jouw eigen 
energielabel plus de koppeling 
van jouw online omgeving aan 
onze backoffice systemen. 

maandelijkse fee 
 
Voor het beheer en onderhoud 
van onze backoffice systemen, 
het verzorgen van (eind-) 
rekeningen, meterstanden en 
alles wat wettelijk verplicht is.

leveringskosten 
 
We ontvangen een vast bedrag 
per aansluiting, per maand om 
operationele kosten te dekken. 
We maken heldere afspraken 
over hoe we dit verdelen. 

(kosten inrichting) (kosten beheer en onderhoud) (kosten per aansluiting)

ZO VERDIENEN WIJ ERAAN

verdieping:



Wanneer je onze diensten in één 
enkele zin moet samenvatten, 
kom je uit op onze payoff.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMMUNICATIE

je kunt spelen met de payoff door  ‘service’ in  
communicatie te vervangen voor andere 

doeleinden waarvoor je energie kunt gebruiken.

WIJ LEVEREN ENERGY-AS-A-SERVICE 
Energie-als-een-service 

samengevat:

Energy-as-a-Business Case 
Energy-as-a-Transition Model 

afgeleiden:

we schrijven Energie-als-een-Service aan elkaar 
met twee hoofdletters. Ook in het Engels  

zoals de payoff: Energy-as-a-Service

WAT BETEKENT DIT? 
Wij zien het leveren van energie als een service waarmee je klanten 
helpt duurzamer en efficiënter om te gaan met hun energieverbruik 
terwijl ze tegelijkertijd besparen op hun energierekening. Aan het 
energieverbruik van klanten verdien je geen geld, maar het biedt je wel 
toegang tot de energiemarkt om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen 
die bijdragen aan de verdiensten van jouw bedrijf. Win-win. 



COMMUNICATIE

IN 15 WOORDEN IN 25 WOORDEN IN 55 WOORDEN

EnergyZero is een softwarebedrijf 
met leveringsvergunning en 

levert Energie-als-een-Service. 
Hiermee krijg je toegang tot de 

energiemarkt om nieuwe, 
duurzame businessmodellen te 

ontwikkelen.

EnergyZero is een softwarebedrijf 
met leveringsvergunning en 

levert Energie-als-een-Service 
voor nieuwe businessmodellen.

statement 
Wij gaan de energiewereld 

vernieuwen met Energie-als-een- 
Service voor de ontwikkeling van 

duurzame businessmodellen.

EnergyZero is een softwarebedrijf 
met leveringsvergunning die 

Energie-als-een-Service levert om 
jouw productaanbod of 

dienstverlening te verbreden, 
verbeteren en verduurzamen. 

Daarnaast helpen we met 
(backoffice)software om (nieuwe) 

businessmodellen te 
ondersteunen en versterken 
alsook te voldoen aan alle 

wettelijke verplichtingen die 
horen bij energielevering. Met 

één hoger doel: onze 
energietransitie versnellen. 



COMMUNICATIE

IN ± 100 WOORDEN
EnergyZero vormt de frontlinie van een nieuwe 

energiewereld. Door energie via inkoopprijs aan te 

bieden dragen we namelijk bij aan een snellere 

energietransitie. We geven bedrijven dan ook de kans 

om energie onder hun eigen label aan te bieden en zo 

inzicht in te krijgen in het energieverbruik en de -

productie van hun klanten. Op basis hiervan kunnen zij 

nieuwe businessmodellen ontwikkelen die bijdragen 

aan een mooiere wereld.   

Als softwarebedrijf met leveringsvergunning voldoen 

we via slimme backoffice systemen aan alle wettelijke 

verplichtingen van registratie tot facturatie. Zo houden 

we samen tijd over om businessmodellen (door) te 

ontwikkelen die niet alleen groen, maar ook 

economisch interessant zijn. 



COMMUNICATIE

IN 100 + WOORDEN

…. maar ook economisch interessant zijn.…  

In de dagelijkse praktijk houden we ons naast het 

leveren van energie dan ook bezig met 

productontwikkeling, het verbeteren of bedenken van 

nieuwe backoffice en software en ondersteunen we 

onze klanten bij hun marketing en sales. Want ook al 

willen we het liefst breken met het verleden, we 

moeten ons nog even aan de geldende spelregels 

houden.  

En die kennen we op ons duimpje zodat jij er je hoofd 

niet over hoeft te breken en focus overhoudt voor wat 

er echt toe doet: de wereld van energie vernieuwen 

met goede ideeën die bijdragen aan minder uitstoot. 

Ongeacht in welke markt of sector jouw bedrijf zich 

bevindt.   

Met EnergyZero voeg je daarom energielevering als 

service aan je portfolio toe. Het geeft je de 

pascal
Sticky Note
even = negatief en oppervlakkig
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goed taalgebruik  
zint ons 

TONE OF VOICE

Als medewerker van EnergyZero praat je (soms) veel met klanten. Afhankelijk 
van het gesprek en het doel ervan, passen we onze toon vaak aan de ontvanger 
aan. Op diezelfde manier kunnen we de communicatie uit naam van 
EnergyZero afstemmen: afhankelijk van welk gesprek je voert, waar je dat voert 
en tegen wie je het vertelt.  

Als je schrijft voor EnergyZero of een presentatie maakt, is vooral je gezonde 
verstand en je gevoel nodig: wat weet je van de doelgroep? Wat wil je 
benadrukken? De boodschap is vaak niet zo lastig, het samenvatten in woorden 
kan dat wel zijn. Daarom geven we in dit hoofdstuk richtlijnen voor het 
taalgebruik. Wat is ons karakter en wat zeggen we daarom wel en wat niet? 



Het karakter van een merk 
definieert de tone of voice. 
Daarom gaan we dieper in op wat 
voor ‘bedrijf’ we in essentie zijn. En 
leggen we uit wat dit voor je 
taalgebruik betekent.  

COMMUNICATIE

WIJ ZIJN PIONIERS 
betekenis; pi.o.nier (de, m/v; meervoud: pioniers)  
 
Oftewel; vernieuwers, personen die als eerste een gebied betreden en 
daarbij de mogelijkheden creëren waar anderen op voort kunnen 
bouwen.  

werkwoord: het ontwikkelen of als eerste gebruiken dan wel toepassen 
van een nieuwe methode, kennisgebied of activiteit. 

ons karakter:



TONE OF VOICE

persoonlijk zakelijk

bedachtzaamspontaan

negatiefpositief

exclusieftoegankelijk

complexduidelijk

idealistischrealistisch

DAT VERTAALT ZICH IN DEZE EIGENSCHAPPEN:

vernieuwend traditioneel



TONE OF VOICE

DUIDELIJK TOEGANKELIJK

zo dus niet:  
wij werken alleen met A-merken 

 
zo dus wel:  

waarom moeilijk doen, als het samen kan?

zo dus niet:  
we rekenen geen winstopslag op verbruik 

 
zo dus wel:  

we verdienen niet aan verbruik

Aan zowel de energie- als 
zakelijke wereld zitten veel regels, 

termen en gebruiken die niet 
altijd even duidelijk of helder zijn. 

We proberen daarom altijd in 
helder taalgebruik uit te leggen 

wat dingen betekenen en nemen 
niet klakkeloos termen over 

omdat het zo hoort. 

EnergyZero is geen eliteclub voor 
een klein en select gezelschap; 

elk initiatief is nodig om de 
energietransitie te versnellen. We 

sluiten daarom niemand uit en 
zijn daardoor benaderbaar voor 

iedereen. 

POSITIEF

We kijken op een positieve 
manier naar de wereld en zien de 

kansen vanuit positiviteit in 
plaats van negativiteit. Daarom 

communiceren we vanuit 
positieve vertrekpunten. Ook al is 

de oorzaak soms negatief. 

zo dus niet:  
we vernielen de wereld met uitstoot van CO2 

 
zo dus wel:  

we laten de wereld mooier achter voor volgende 
generaties



TONE OF VOICE

ACTIEF NL vs EN PERSOONLIJK

We communiceren in actieve 
vorm. Dat wil zeggen dat we 

hulpwerkwoorden vermijden. 
Hulpwoorden zijn bijvoorbeeld 

moeten, willen, zullen. Door deze 
weg te laten, ontstaat in veel 

gevallen een actieve zin.

Onze naam is Engels, net zoals 
onze payoff. In lopende zinnen 

gebruiken we alleen geen 
onnodige Engelse woorden. 

Uitzonderingen zijn citaten en 
koppen die als dusdanig en 

volledig Engelstalig zijn. 

zo dus niet:  
we zullen de wereld mooier gaan maken  

 
zo dus wel:  

we maken de wereld mooier

zo dus niet:  
we turnen jouw business case om tot duurzaam 

businessmodel 
 

zo dus wel:  
Energy-as-a-Service, 

the path of a pioneer doesn’t need to be rough 

Elk mens en elk bedrijf is uniek. In 
presentaties of directe 

communicatie stemmen we onze 
communicatie daarom af op de 
ontvanger. Opereert hij in een 

bepaalde sector? Vindt hij 
bepaalde onderwerpen extra 

interessant?

 
voorbeelden: 

onderbouwen met relevante onderzoeken 
rekenmodellen uit de sector 

visueel afstemmen op ontvanger



TONE OF VOICE

REALISTISCH 
 
We zijn nuchtere mensen en 
beloven geen gouden bergen 
als die er niet zijn. De wereld 
verandert namelijk niet in één 
dag. Daarom doen we geen 
beloftes die we niet waar 
kunnen maken.  
 

vermijd woorden zoals:  
gegarandeerd, absoluut, zeker 
weten, het énige 
businessmodel dat werkt

KENNIS DELEN 
 
Je moet slim zijn om de 
wereld te innoveren. Maar slim 
zijn alleen heeft geen nut; je 
moet ook andere mensen 
meekrijgen in je verhaal. 
Daarom delen we kennis op 
verschillende niveaus. Zodat 
we een grote groep bereiken. 

 
voorbeeld: 
lees de whitepaper: verdienen 
met energie als service

LEF 
 
Pionieren gaat niet zonder lef. 
In communicatie zoeken we de 
rand op van wat ‘wettelijk’ 
verplicht is en wat bijdraagt aan 
gedragsverandering van 
mensen. Nieuwe wegen, vragen 
namelijk om nieuwe 
communicatie. Om een nieuwe 
kijk op de wereld van energie. 

voorbeeld: 
als we de regels niet breken, 
breken ze ons 

En dan zijn er een aantal 
karaktereigenschappen over die 
meer richting geven aan onze 
wereldbeschouwing dan aan 
taalgebruik. 

EIGENSCHAPPEN VERUS COMMUNICATIE 
waar we voor staan:



TONE OF VOICE

GROEPS- VERSUS INDIVIDUELE COMMUNICATIE

GROEPEN
website, social media,  

presentaties, brochures,  
zakelijke FAQ’s , offertes

INDIVIDU

1-op-1 gesprekken, persoonlijke 
mailings, telefoongesprekken, 

beurzen

Welke manier van communiceren 
je gebruikt en wie je daarin 
aanspreekt, is afhankelijk van de 
ontvanger van de communicatie 
alsook in welke mate je deze 
personen en/of bedrijven kent.  

waar praten we tegen wie?



Hoe beter klanten bekend zijn met 
de mensen bij EnergyZero, hoe 
persoonlijker de communicatie 
wordt. Wanneer we een bedrijf 
nog niet kennen spreken we 
vanuit EnergyZero. Wanneer we 
een relatie hebben met het bedrijf, 
kunnen we vanuit eigen naam 
communiceren en de ik en je/jij-
vorm gebruiken. 
 

TONE OF VOICE

begin altijd met praten vanuit EnergyZero.  
Pas later je communicatie zoals mails aan je 

relatie met de klant aan.

VAN ZAKELIJK NAAR PERSOONLIJK
opbouw communicatie

EnergyZero

ik

onbekend bekend



TONE OF VOICE

OVERIGE TAALREGELS EN SCHRIJFWIJZEN

businessmodel 
géén business case

leveringskosten 
uitgelegd als  

‘soort abonnement’

kWh 
géén kilowattuur

m3 
géén kuub

e-mailadres 
géén emailadres

GETALLENABN
getallen onder de twintig in 

lopende teksten uitgeschreven, 
uitzonderingen zijn; geldbedragen 

of percentages

foutloos, correct Nederlands 
zonder dialect.

BEDRAGEN

ronde bedragen € 4927.- 
andere bedragen € 826,83  

 
(€ spatie bedrag)

TEKSTLENGTE

maak zo kort mogelijke zinnen. 
Maximaal 20 woorden per zin. Bij 
voorkeur geen alinea’s langer dan 

zes regels.

pascal
Sticky Note
Overal vervangen in merkverhaal bestand

pascal
Sticky Note
Superscript 3, laat zien dat we dat serieus nemen en belangrijk vinden bij EnergyZero



checklist 
communiceren
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check 
please

BOODSCHAPPENLIJST

Wanneer je begint met het maken van bijvoorbeeld een presentatie of tekst 
(whitepaper, nieuwsbrief, brochure et cetera) kun je de punten uit dit hoofdstuk 
nalopen ter controle. 



CHECKLIST COMMUNICEREN

CHECKLIST

TEGEN WIE  
COMMUNICEER IK? 

tegen wie ga je praten met dat wat 
je aan het maken/schrijven bent? 

Zijn het technici? Managers? 
Beslissers of makers? Wat weten 

ze al over ons bedrijf en wat moet 
je ze nog vertellen? Stem je 

boodschap hierop af. 

Drie vragen zijn essentieel om 
jezelf te stellen voordat je begint 
met het maken van een 
presentatie of tekst. 

samenstellen boodschap

1
WAT WIL IK  

ACHTERLATEN?

wat wil je dat er na het 
communiceren (van een tekst of 
presentatie) blijft hangen bij de 
ontvanger? En wat helpt om dat 

doel te bereiken: onderzoek 
toevoegen? Rekenmodellen? 

Praktijkvoorbeelden?

2
WAT MOET DE  

ONTVANGER DOEN?

alles wat je schrijft of maakt aan 
communicatie heeft natuurlijk een 
doel. Wil je dat de ontvanger actie 

onderneemt? En zo ja, wat voor 
actie? Werk hiernaar toe en reik 

handvatten aan om dit te 
bereiken.
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PUNTSGEWIJS
checklist

◦ houd de ontvanger in je achterhoofd

◦ schrijf foutloos Nederlands, zonder dialect

◦ stem je boodschap af op de ontvanger

◦ schrijf actief, vermijd hulpwerkwoorden

vermijd vage termen of leg ze nader uit

belicht de positieve kant

◦

◦

gebruik geen Engelse woorden in lopende zinnen◦

blijf toegankelijk en benaderbaar◦

Samenvattend zijn dit de punten 
waaraan je communicatie moet 
voldoen. 

CHECKLIST COMMUNICEREN



TIPS
tot slot

◦ als je gevoel aangeeft regels te breken, breek ze

◦ lees je teksten/presentaties hardop voor

◦ vermijd metaforen 

◦ zoek het randje op

show, don’t tell als dat kan

blijf consistent

◦

◦

Samenvattend zijn dit de punten 
waaraan je communicatie moet 
voldoen. 

CHECKLIST COMMUNICEREN



boodschappen- 
l i jst
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copy  
paste

BOODSCHAPPENLIJST

Om je alvast op weg te helpen, vind je in dit hoofdstuk enkele korte 
communicatieboodschappen die onze missie, visie, kernwaarden, usp’s en 
persoonlijkheid tot leven brengen.  

De boodschappen zijn in allerlei scenario’s te gebruiken en dienen als leidraad, 
maar ook om consistentie te creëren in je boodschap. 



BOODSCHAPPENLIJST

TRANSPARANTIELEF ANDERSDENKEND SAMENSPEL
Van stilstaan is nog nooit iemand 

verder gekomen. Vooruitgang 

boeken we dan ook door samen 

meters te maken. De kennis van 

vallen en opstaan delen we met 

je. Zodat we samen de wereld 

vernieuwen door hem elke dag 

wat mooier te maken. 

Lef leidt altijd  

tot een goed verhaal

Wij zijn niet de juiste partij als je 

wilt verdienen aan verbruik. Wél 

als je energielevering als startpunt 

ziet om nieuwe businessmodellen 

te ontwikkelen die bijdragen aan 

een snellere energietransitie. En 

dat kan natuurlijk van alles zijn. 

Wij zien energielevering niet als 

verdienmodel, maar geloven wel 

dat je met het inzicht in 

energieverbruik en -productie 

bestaande en nieuwe producten en 

diensten kunt (door)ontwikkelen 

die qua businessmodel zowel 

duurzaam áls winstgevend zijn.

Kleine daden worden groot als je 

ze vermenigvuldigt. We geloven 

dan ook dat samenwerken de 

enige manier is om sneller te 

komen waar we willen staan; een 

nieuwe energiewereld met 

mogelijkheden voor elk bedrijf. 

We hebben helder zicht,  

maar nog een afstand te gaan.

Een nieuwe wereld,  

heeft nieuwe regels nodig.

Het verschil maak je pas echt, 

wanneer je samen verandert. 



TOT SLOT

“
”

the path of a pioneer is 
sometimes rough; think 
of it as an adventure



THE END




