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Bijlage bij vraag 5 van het e-etiquette spel  

www.avk.nl/spel & www.avk.nl/e-etiquette  
Toelichting bij de stellingen over doelgericht communiceren en reageren, vraag 5. Onderstaande 

beschrijvingen zijn situatieschetsen, zodat de discussie gevoerd kan worden in de juiste context. 

  

Doelgericht communiceren 

1. Doel van communiceren 
Een zakelijke e-mail kent drie verschillende doelen: 

Informeren 

Beste Hans, 

In deze mail wil ik je laten kennismaken met de activiteiten van onze stichting (doel: 

informeren) 

Overtuigen 

In deze mail deel ik je graag mijn visie mee op de voorgestelde beleidswijziging (doel: 

overtuigen) 

Activeren 

Via deze mail wil ik je herinneren aan de feestelijke kerstborrel. Inschrijven kan nog tot en 

met 18 december (doel: activeren) 

  

2. Maak het bericht kort en bondig  
Oorzaak: een kort en duidelijk e-mailbericht zonder overbodige tekst.  

Gevolg: de ontvanger leest en reageert sneller. 

  

3. Wees duidelijk in vraag en antwoord 
Oorzaak: een e-mailbericht dat alle nodige informatie geeft, duidelijk is, anticipeert op mogelijke 

vragen en zonder 'open einde'.  

Gevolg: geen vertraging en inboxvervuiling door extra berichten voor meer informatie en/of 

extra vragen. Ook de afgeronde berichtgeving voorkomt onnodige reacties/vragen ('Dit is alles 

dat ik heb, meer informatie heb ik niet').   

  

4. Zorg voor een duidelijke onderwerpregel 
Oorzaak: een duidelijke onderwerpregel over de inhoud van het bericht. 

Gevolg: een snellere reactietijd en het bericht sneller kunnen terugzoeken. Voorkom berichten 

zonder onderwerp of met onderwerpen zoals 'Vraagje' of 'Zomaar'. 

   

5. Wees duidelijk wat je verwacht 
Oorzaak: een e-mailbericht waarbij zo hoog mogelijk in het bericht en duidelijk is aangegeven 

wat er van de lezer verwacht wordt.  

Dit kan in de onderwerpregel (bv Ter actie: …, Ter besluit: …, Ter info: …) of hoog in het 

tekstbericht.  

Maak het de ontvanger makkelijk door in het tekstbericht de antwoordopties te vermelden 

Gevolg: Door de goed zichtbare en duidelijke verwachting reageert de lezer sneller en 

duidelijker (zeker door het gebruik van antwoordopties). 

  

6. Beperk je tot één onderwerp 
Oorzaak: een e-mailbericht met één onderwerp 

Gevolg: de lezer zal makkelijker en sneller reageren (geen vertraging of zelfs uitblijven reactie 

vanwege uitzoekvragen) dat een reminder voorkomt. Ook is het eenvoudiger de berichten 

terug te vinden.  
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Reageren op e-mail 
7. Duidelijkheid over de reactietijd 

Stelling: Een e-mail na 16.00 is eigenlijk nooit meer voor vandaag. 

  

Wat een 'normale' reactietijd is hangt af van de complexiteit van de vraag, de 

afdeling/branche en het moment van ontvangen.  

Beantwoording binnen 24 uur (binnen een werkweek) of zoveel sneller als mogelijk, wordt vaak 

gehanteerd. Als het antwoord langer tijd vergt is het wel zo correct om de verzender daarover 

te informeren. 

Spreek een reactietijd af én hoe je met elkaar communiceert als het antwoord met spoed nodig 

is. 

  

8. Wat te doen met e-mail op niet-werkdagen, in het weekend of vakantie 

Stelling: een e-mail in het weekend mag de ontvanger niet aan het werk zetten. 

  

Door structureel de Afwezigheidsassistent in te schakelen op je niet-werkdagen geef je de 

verzender duidelijkheid wat er gebeurt met het bericht als je er niet bent. Neemt een collega 

het over of moet de ontvanger één of enkele dagen wachten.  

  

9. Het sturen van 'Allen beantwoorden' 

Stelling: niemand voelt zich verantwoordelijk voor doelloze berichten via 'Allen beantwoorden'. 

  

Gebruik deze functie alleen als het echt noodzakelijk is maar deze vorm van inboxvervuiling 

geeft vooral irritatie als alle geadresseerden een bericht ontvangen dat maar voor 1 persoon 

interessant is. 

  

10. Inhoudsloze e-mail 

Stelling: Het sturen van inhoudsloze e-mail voegt niks toe aan de communicatie.  

  

Het structureel versturen van berichten als 'Bedankt' of 'Graag gedaan' vervuilen onnodig je 

inbox én het kost concentratie- en tijdverlies bij de ontvanger en bij jezelf. 

Vriendelijk communiceren kan ook door het direct in je vraag of antwoord 'alvast bedankt' of 

'graag gedaan' te vermelden. 

 


