
Drie blogs van jouw personal blogger in spé.  

Hi!  

Hieronder zie je drie blogs van mij. Je kunt overal waar ik blog zeg ook ‘artikel’ zeggen of 

‘column’.  

Belangrijk om te weten is dit: een blog is niet stiekem een infomercial. Het is geen pitch.  

In de drie blogs hieronder zeg ik nooit: ‘Kijk ook even bij mijn diensten’ of ‘zoals ik ook in 

mijn Supercopy doe.’ Nooit? Nou, misschien heel, heel enkel keertje, maar een goede blog 

is een stuk geschreven voor je klanten over jouw klanten en de problemen en wensen die 

zij hebben.  

Dat is de truc! Zo gaan mensen jou associëren met die toffe inspiratie, met die grappige 

toon. En als je dat een tijdje volhoudt dan word je bekend als het merk dat altijd zo leuk 

en origineel voor de dag komt met inspirerende ideeën. Zo bouw je aan vertrouwen.  

 

Waarom - en hoe - je een persoonlijke band opbouwt online met je 

community 

Bouwen aan een onweerstaanbaar merk: waarom je je beter laat inspireren door je 

favoriete Netflix helden.  

Waarom zijn de meeste Netflix personages zo ontzettend om van te houden? Wat maakt 

dat ze innemend zijn, terwijl ze - bijvoorbeeld - handelen in Crystal Meth?  

En wat kun je van hen leren als het gaat om het bouwen van een onweerstaanbaar merk 

waar mensen… van gaan houden? Die de aandacht trekt?  

Wat ik vaak zie op Instagram of op LinkedIn is dat al die ondernemers zo godvergeten blij 

zijn. Man, man. Ze delen quotes over dat je positief moet denken. Ze zien overal ‘kansen’. 

Ze zijn alleen maar enthousiast, wild enthousiast, niet te filmen zo enthousiast als ze zijn.   

Is het niet goed om blij of enthousiast te zijn? Tuurlijk, wel. Hartstikke leuk. Ik heb een 

heel goed jaar, ik voel me minder somber en minder alleen dan dat ik me de afgelopen 



jaren voelde. Ik reageer kalmer op dingen en aanvaard een stille zaterdag, ik bedoel: ik 

word niet meer zo somber van wat lang alleen zijn. Ik zit vol energie: dus, ja, leuk! Blijheid 

en enthousiasme zijn zeg maar echt mijn ding.  

Maar het wordt een probleem als je alleen maar blij bent en dat het enige is dat je deelt.  

En dat gaat wringen. Dat doet iets met je geloofwaardigheid. Dat doet iets met de mate 

waarin ik echt een band met je kan voelen.  

Anders gezegd: hoe lekker als iemand online zomaar eens een kleine blunder deelt. Of 

concreet: hoe herkenbaar, verfrissend als je dat doet in je lijst. De mensen weten al dat je 

goed bent, maar je laat je nu ook ineens van je menselijke kant zien. 

Terug naar de helden van je favoriete series. 

Fleabag gezien? Kijk het op PrimeVideo, dikke aanrader, hilarisch en heerlijk.  

Deze quote heb ik van de website van Net 5:  

‘Fleabag is een in Londen wonende aan sex verslaafde twintiger, die porno kijkt en de een 

na de andere man haar bed in sleept bij gebrek aan een doel in haar leven. Ze worstelt 

met het gemis van haar overleden moeder, haar emotioneel afwezige vader en het feit dat 

haar beste vriendin zelfmoord heeft gepleegd.’   

Nou, als dat niet herkenbaar is!   

Nee, maar zonder gekheid:  

Fleabag is puur, is verrassend, grappig. Het was heerlijk om te kijken en je gaat houden 

van die vrouw. Ze is rauw in haar emoties, en ze draait bij zoveel situaties enorm met haar 

ogen. En dat vind ik dus wel echt heel herkenbaar.  

Dikke kans dat jij binnen de kortste keren houdt van Fleabag, want wij gaan houden van 

mensen die hard hun best doen om iets te maken van het leven, al die emoties hebben 

die wij ook hebben en die al die mislukkingen hebben die wij ook hebben.  

Dat is focking herkenbaar! Dat maakt je een mens.  

Nog een serieheld:  



Saul Goodman. Wat een charmante sul. Wat een gewiekste en gehaaide advocaat en de 

hele dag maar bezig met redden wat er te redden valt. Of wat er totaal niet te redden valt. 

Prachtig.   

Hoe komt het toch dat we dit personage zo leuk vinden?  

Omdat we ons in herkennen. Ons hele leven is een aaneenschakeling van pogingen om er 

iets van te maken.  

Kirsten Bell als Eleanor Shelstropp in The Good Place.  

The Good Place gaat over het hiernamaals, waar je The Good Place en The Bad Place hebt.  

We zien Eleanor en zij zit in The Good Place, de plek waar alleen echt, echt goede mensen 

komen. Mozart, Elvis en Florence Nightengale hebben het net niet gered, vertelt Michael 

de ontwerper van The Good Place aan een verbaasde Eleonor op een zonovergoten 

grasveld omringt met de kleurigste bloemen.  

Maar al snel blijkt dat er een vergissing is gemaakt. Eleanor is niet die advocate van 

Vluchtelingen die teddyberen ging brengen in een vluchtelingenkamp, waar ze voor wordt 

aangezien. Ze hoort niet in The Good Place.  

Nee, Eleanor, zij haat clowns, heeft een hekel aan de omhoog gevallen Tahila en in korte 

flashbacks zie je een hilarische rij van voorbeelden waaruit blijkt hoe zij echt is, voordat 

ze dood ging. Een slecht mens. Een heerlijk slecht mens. Ik hou zo van slechte mensen! 

Mensen die een misstap begaan. Fijn! Ik ben niet alleen.  

Op straat staat een jongen met een flyer om het milieu te redden, Eleonore flikkert haar 

koffiebekertje op de grond en zegt: ‘Als je zo geil wordt van het milieu, ruim dat lekker zelf 

op.’  

Eleanor vond een portemonnee en heeft het geld in haar zak gestoken, en daarna de 

portemonnee terug gebracht naar de eigenaar, Eleonore werkte bij een fabrikant van 

Nepmedicijnen (er zit alleen krijt in) en zegt opgetogen: ‘Maar ik was wel de beste 

verkoper, vijf jaar op rij!’  

En op een feest ruilt Eleanor haar lege glas met het volle glas van een verbijsterde 

buurman, slaat dat achterover, grijpt een handvol garnalen van een voorbijkomende 



schaal en propt deze in haar mond en als ze dronken thuis komt vallen er nog eens 

handvol Jumbo garnalen uit haar bh.  

Eleanor is leuk! Ze is fantastisch en als kijker geniet je van haar.  

Zoveel leuker dan de mensen op het feest die ze tegenkomt: mensen die veel te trots 

vertellen dat ze gevochten hebben voor homorechten en de andere helft van hun leven 

persoonlijk brood hebben uitgedeeld aan bevuilde kindjes in sloppenwijken.  

Boring. En vooral: nep.  

Wat kun jij daar als Personal Brand van leren?  

Dat je niet alleen maar positief en aardig en enthousiast en al helemaal niet ‘verbindend’ 

hoeft te zijn. Hou eens op!  

Ook jouw klanten willen echte mensen.   

Hoe je wat meer geloofwaardigheid in je branding krijgt? 

Ok, een concrete tip: Zet eens 5 - 7 verhalen van jezelf op een rij die je zo nu en dan 

makkelijk kan delen.  

Leef je in een gezin met jonge kinderen? Nou, daar ga je: dat is toch een grote komische 

serie met kleine en grote ongelukken, met kleine en grote ergernissen?  

Leef je als single en date je je een ongeluk? Valt daar iets over te delen?  

Waar ben je onhandig in? Een regelrechte kluns?  

En wat in jouw branche vind je echt heel irritant? Deel het.  

Ga zitten, open een Google Docs en ga schrijven. Welke verhalen maken jou echt?  

De mensen die jij wil bereiken die hebben allemaal een liter Fleabag, een ons Saul 

Goodman en een gezonde dosis Eleanor in zich.  

En als jij dat durft te delen dan ben je herkenbaar. Dat is best even spannend en 

misschien anders denken, want nee, het goede nieuws is dus:  

Je hoeft als consultant, administratiekantoor of trainer in leidinggeven dus net tering saai 

te zijn. Het lijkt erop dat sommigen dat denken. ‘Het is belangrijk dat we tyfussaai zijn!’  



Nee, doe maar niet. Wees vooral de frisse wind waar we allemaal zo zin in hebben en 

waardoor jij opvalt. 

Personality in je merk: waarom dát je gaat helpen aan meer klanten 

aantrekken die ECHT fan worden.  

Wat balen, hè? Dat je niet de enige financieel adviseur of trainer ‘Overtuigen Voor 

Gevorderen’ bent. Of coach in efficiënt leiderschap. 

Echt jammer. Dan had je het lekker druk gehad en iedereen wil je. 

Moet je voorstellen: staan ze allemaal met een spandoek gillend voor je huis, je naam te 

roepen. Zoals dat ging met Michael Jackson. (dit voorbeeld kan niet meer, ik overweeg Jan 

Smit als nieuw voorbeeld te kiezen. Grapje.) 

Dat is wat je wil, geef toe: je wil dat ze voor je huis staan en je naam roepen. Nu staat er 

niemand voor je huis, je kijkt nog eens, nee, echt niemand. Je wil je online zichtbaarheid 

vergroten en je vraagt jezelf af: hoe krijg ik meer klanten?  

ONDERSCHEID JE IN JE TEKSTEN 

Het antwoord is: stop je persoonlijkheid in je merk. Beter: wees je persoonlijkheid. 

Je kunt niet Simone Dubois loopbaancoaching zijn, terwijl niemand een gevoel krijgt bij 

Simone Dubois. Een gevoel ja, mensen moeten een gevoel bij je krijgen. Door iets over 

jezelf te vertellen, voelen mensen: ha, leuk! Dat heb ik ook! Of: ha leuk, zo denk ik ook.  

Nu zie ik veel zelfstandig ondernemers die nauwelijks iets van zichzelf laten zien en 

daardoor lijken op 521 van hun concurrenten. Op de website delen ze kennis – met horten 

en stoten – en gaat het over de inhoud, maar ik voel helemaal niet of de consultant of de 

consultants ook leuk zijn.  

Terwijl het leuke, Simone, Maarten, Farid en Thom: er is er maar een als jij! En dat is je 

kans. 

Om een opmerkelijk merk te zijn moet je laten zien wie jij bent met dat wat je mooi, lelijk, 

raar of speciaal vindt. 

Als je de onderstaande vijf vragen beantwoord krijg zet je een eerste stap.   



1. HOE WIL JE ZIJN? WIE WIL JE ZIJN? WAT VOOR GEVOEL WIL JE OPROEPEN? 

Toegegeven: dat zijn verdorie drie vragen. 

Wat ik proef op veel websites is degelijkheid. Trainingsbureaus, die financieel adviseurs, 

Webdesigners: degelijk. Ook bescheidenheid, een vleugje Calimero alsof die klant jouw 

geluk bepaalt en jij alleen mag hopen dat er eens een opdracht komt. 

Wil jij echt degelijk en bescheiden overkomen? Als dat zo is: ga ervoor. Maar als het niet 

zo is: hoe dan wel? Grappig, klunzig, dolenthousiast? Fanatiek, heel erg betrokken, met 

een snipper humor? Ga het doen en voel wat werkt voor jou.  

2. WAAR BEN JE ECHT EEN SUKKEL IN? 

Een sukkel? Zeg ik hier dat je moet delen waar je een sukkel in bent? 

Ja, zelfspot werkt. Hoe leuk is het als cabaretiers het doen? Heel leuk!  

Kijk, jouw klanten zijn mensen en jij bent dat ook, dat schept een band, en dus per 

definitie gaat er de ganse dag van alles mis. Dat hoort er compleet bij, bij het menszijn. Ik 

baal daar ook van, want ik zou zo graag perfect en gebalanceerd zijn en alles in mijn leven 

met een geduldige glimlach verwelkomen. 

Maar helaas. We zijn allemaal mensen. Aan het begin van de maand besloot je echt af te 

vallen en gisteren schoof je zo’n koker Pringles naar binnen. Snap je? 

Als je bijvoorbeeld nu bij mij thuis komt, dan ligt er nog wat kattenkots op de vloer en een 

uitgeveegde bloedvlek op de muur in de slaapkamer. Bloed van een mug, of nou, ja, dus 

van mij. En ik wilde die bloedvlek wegvegen, afgelopen nacht. Met spiritus. Maar dat is 

niet het goede middel! (iets anders: iemand zin in verkering met mij?). 

Misschien laat jij regelmatig aardappels aankoeken, omdat je zo nodig precies op dat 

moment je Facebook staat te checken of je feliciteert mensen altijd een dag te laat voor 

hun verjaardag. Of je sluit jezelf zeker twee keer per jaar buiten. Of je besluit drie keer per 

maand om toch weer te stoppen met Tinder (me!)  

3. WIE ZIJN JE HELDEN? 

Zeker als jij online helden hebt, businesscoaches, copywriters, of experts: hoe doen zijn 

dat met het delen van hun verhalen? Wie vind jij leuk om te volgen en waarom? Wat is het 



moment dat je ingenomen bent door iemand? Vind je Marc-Marie Huijbrechts grappig of 

heb je juist een zwak voor een Peter R. de Vries? 

4. WAT VIND JIJ SUPERSTOM OF RETETOF? 

Vorige maand typte ik met pijn in de buik een stukje op LinkedIn, waar ik hevig onzeker 

over was, maar ik moest het kwijt. 

Het ging over de vraag of je alle klanten accepteert, of dat je met sommigen niet werkt. 

Ik liet in dat stukje weten dat ik chakrahealers en homeopaten niet met copy kan helpen. 

Omdat ik er niet in geloof en er met mijn ogen van ga draaien.  

Ik vond dat spannend om te schrijven, want ik weet dat het gevoelig ligt. Ik schop tegen 

schenen. En natuurlijk troost ik me met de gedachte dat die groep hun eigen zalfjes tegen 

de pijn hebben, maar toch, ik word niet graag gehaat. 

En toch gaan in ‘t algemeen mensen van je houden omdat jij dezelfde dingen heel erg tof 

vindt en dat deelt (Alpe d’HuZes!) en ook waar je niets mee hebt! (zie bovenstaande! : ) )  

5. BEANTWOORD DEZE GRAPPIGE VRAAG 

Ik vind dit de grappigste vraag die ik het laatste half jaar las. Een vraag waardoor je jezelf 

ineens heel specifiek, grappig én persoonlijk laat zien. 

Als iedereen op de wereld een kloon van jou zou zijn, hoe zou de wereld er dan uit zien?  

Ik zag ‘m langskomen op Facebook. En al die copywriters gingen los op de vraag. 

‘Dan zou de hele wereld bestaan uit superknappe, geniale narcisten!’ 

‘Er zou zeker weten een tekort zijn aan rode lipstick.’ 

‘Dan zouden alle mensen steeds hun sleutels zoeken.’ 

‘Dan zou er in alle wastafels vuile vaat staan, niemand zou zijn kleren strijken, maar 

iedereen is f*cking hilarisch dus het is oké.’ 

Grappig of niet? En snap je de vraag? Snap je waarom de vraag er toe doet als jij een van 

de 4251 financieel adviseurs bent? 



Welke van de bovenstaande voorbeelden vind jij grappig, of misschien zelfs innemend? 

Wat treft jou? En valt het je op dat het allemaal verhalen zijn waar mensen zichzelf niet al 

te serieus nemen? 

WE WILLEN VERBINDING VOELEN 

Auteur Brene Brown zei: We are hard wired for connection. 

We willen verbinding voelen, of moet ik zeggen ‘een stukje verbinding’? 

We zoeken herkenning om ons heen, mensen die zijn als wij. 

En met die mensen willen we heel graag zijn. Om zaken mee te doen, om financieel advies 

van te krijgen of onze website door te laten fiksen. 

Als iedereen een kloon van mij zou zijn? Dan zou iedereen elke dag de moonwalk even 

oefenen.  

 

Hoe schrijf je een perfecte kopregel voor LinkedIn? De do’s en don’ts.  

Ok. Eerst maar even: waar hebben we het over? Een kopregel op LinkedIN?  

 

Ja, dat regeltje onder je naam. De meeste mensen zetten daar - behoorlijk terecht - hun 

functie neer. Wat ze doen.  

 

De laatste tijd zie ik in mijn timeline behoorlijk wat posts voorbij komen over deze 

kopregel. Wat is goed, wat is niet goed? En in de slipstream daarvan: hoe noem je jezelf? 

Wat voor functietitel geef je jezelf als zelfstandig ondernemer?  

 

Laten we aan de hand van een stel concrete kopregels het mysterie oplossen: wat werkt 

niet? En wat werkt wel. Ik richt me hier met name op de profielen van zelfstandig 

ondernemers, maar werkzoekenden kunnen er vast wat van oppikken.  

 

Eerst: waarom is de kopregel belangrijk?  

 



Deze is belangrijk omdat je wil opvallen. Je wil onthouden worden als ondernemer. Er zijn 

naast jou nog zo’n 625 experts die een soort van precies doen wat jij doet. Of zijn het er 

2500? Om moe van te worden.  

 

Dus als mensen aan ‘t scrollen zijn dan wil je dat ze denken: ho, wacht, stop, dit is 

interessant! En in het ideale geval willen ze dan met je linken en brengen even later hun 

geld bij je. ‘Alsjeblieft, hier. Mijn geld. Help me!’  

 

Goed, daar gaan we.  

 

Voorbeeld 1: de niet te begrijpen Engelstalige kopregel 

 

Hier heb je er heel veel van.  

 

Senior Online Consultant bij Whepper.  

 

Dat Whepper heb ik er zelf even bij verzonnen, het gaat me om Senior Online Consultant.  

 

Weet iemand wat dat is?  

 

Senior… wat is de reden om dat te communiceren? En wat wordt er bedoeld met Online?  

 

Dat is heel ruim. Helpt deze vrouw Bol.com of een andere grote reus met het beter maken 

van de verkooppagina van het witgoed?  

 

En wat is een consultant eigenlijk? Ja, ik ben niet van gisteren, het is iemand die advies 

geeft. Maar wat voor advies? Aan agrariërs? Of aan schoolleiders? Aan ondernemers op de 

wallen? En waarover gaat het advies?  

 

Ik ben serieus:  

 

Deze functie omschrijving / kopregel daar heb ik geen enkel beeld bij en dat is wel 

essentieel. Want je moet je voorstellen: mensen zitten heel snel (en vooral heel lui) te 

scrollen door LinkedIn. En je wil dat de mensen die voor jou relevant zijn stoppen met 

scrollen.  



 

Hoe wel? Zeg letterlijk wat je doet.  

 

Kijk, een kapper of nagelstyliste hoeft dit niet te doen, want wij weten allemaal exact wat 

dat is. Zelfs een kind van 6 weet wat een kapper doet. Als je adviseur of expert bent, of 

dus een Senior Online Consultant moet je de mensen een beetje helpen.  

 

Schrijf bijvoorbeeld:  

 

Ik help gemeenten met hun sociale media makkelijk bijhouden.  

 

Voorbeeld 2: De supercreatieve kopregel mét een twist!  

 

Bijvoorbeeld:  

 

Ik ben een cijfergoochelaar.  

 

Huh? Wat?  

 

Ik heb ook eens iemand gezien die een Taal Acrobaat is.  

 

Ik raad het allemaal af.  

 

Ik moet dan denken aan een van de meest fascinerende en ware copytips:  

 

Always choose clear over clever.  

 

Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik gek ben op creativiteit en originaliteit. Nog 

beter: oorspronkelijkheid. Prachtig.  

 

Maar het is in je copy nog belangrijker dat mensen je direct snappen. Mensen moeten 

begrijpen wat je doet. (En er zijn altijd uitzonderingen op de regel, zie einde van dit stuk.)  

 

Voorbeeld 3: De genuanceerde kopregel.   

 



Ervaren (DRA erkend!) trainer in adviesvaardigheden.  

 

Hardwerkende (internationale) zelfstandig virtuele assistent.  

 

Het gaat me om de tussenhaakjes. Die nuance. In de kopregel. Too much en echt niet 

nodig.  

 

Ik begrijp het natuurlijk wel: je wil zo graag dat mensen die langskomen ook snappen dat 

je ‘DBA erkend’ bent of ‘internationaal’ werkt, want je wil de kans zo groot mogelijk maken 

dat je iemands aandacht pakt! En je bent als de dood dat mensen je niet begrijpen. Je wil 

volledig zijn.  

 

(doet me ook denken aan de profielen op Tinder: ‘Ik ben gek op wandelen in de bergen 

van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, op blote voeten het liefst, zonder water en 

voedsel, maar… ik hou ook heel erg van bankhangen!!’)  

 

Laat de nuance weg, dat kan later: de kopregel is bedoeld om de eerste aandacht te 

trekken. Hou het daarom kort en simpel.  

 

Zo komen we tot slot bij de 4e veelgemaakte fout.  

 

De veel te lange kopregel  

 

Public Speaker in Personal Growth / Leadership - Presentor at Eindbazen - Entrepreneur & 

Adventurer 

 

Stort deze kopregel totaal in als je ‘adventurer’ weghaalt? Nee, toch?  

 

Ook hieronder zie je dat.  

 

Digital enthusiast, brenger van binnenkoppers. Google Ads-expert. Closing the loop 

between marketing & sales. 

 

En wat is dat? ‘Brenger van binnenkoppers’?  

 



Dan de volgende, ook enorm lang:  

Retentie expert voor fitnesscentra/sportscholen  Ik help je klant/medewerker-relaties 
leuker te maken voor meer ledenbehoud  Spreker/Trainer/Columnist 
 

Wat als je er dit van maakt?  

 

Ik help sportscholen met het behouden van al die leuke leden.  

 

Als ik een sportschoolhouder ben, dan is de kans toch behoorlijk groot dat ik stop met 

scrollen?  

 

Dit is misschien de langste die ik gevonden heb. Let ook op ‘Multidisciplinaire’.  

 

Wat is dat precies?  

💎Multidisciplinaire Virtual Office Manager |💻Virtuele Assistent | ⌛ Online ondersteuner 
voor zelfstandig ondernemers die hulp nodig hebben met het managen van hun tijd en 
energie slurpende administratieve randzaken! 
 

Of deze:  

 

Baby's, kinderen en mama's in balans | 🤱🏻 Vanuit hun geboorteverhaal 🤰🏼| 
Hechtingscoach | Geboorte in Kaart | NLP | Access Bars 💆 
 

Al die extra informatie: too much.  

 

Belangrijk ook om even stil te staan bij dit zinnetje, een klassieker: ‘Vanuit hun 

geboorteverhaal’  

 

Zoals je misschien weet: trainers en experts zijn nogal fanatiek over hun methode. Ze zijn 

er laaiend enthousiast over en hebben vaak het licht gezien en willen dat anderen dit 

weten. Dat enthousiasme is een belangrijke eigenschap van een ondernemer, maar ik 

denk vaak: doe rustig. (of zoals Maarten van Roozendaal in zijn mooie lied zegt: ‘Red mij 

niet’.) 

 



Dan nu hoe je wel een kopregel schrijft die precies de goede mensen aantrekt.  

 

Goede tekst in het algemeen en dit geldt ook voor de kopregel is vooral: glashelder. 

(uitzonderingen daargelaten, komt straks bij het eind)   

Ik help ondernemers om hun zaken geregeld te krijgen ● denker én doener ● (hoe) kan 

het anders, (hoe) kan het beter? 

 

De structuur: ‘Ik help [doelgroep] met [probleem] zodat zij [gedroomde uitkomst]’ is een 

goede en beproefde structuur voor een kopregel.  

 

In bovenstaande voorbeeld mist de gedroomde uitkomst, maar het kan als volgt klinken:  

 

Ik help ondernemers hun zaken geregeld te krijgen zodat zij zich alleen hoeven 

bezighouden met wat zij echt leuk vinden.  

 

Wat nog duidelijker kan is wat precies die ‘zaken’ dan zijn.  

 

Nog een sterke in deze serie:  

 

Ik help zelfbewuste vrouwen die na een narcistische relatie weinig eigenwaarde hebben, 

terug naar balans in hun leven 

 

Helder. Heerlijk helder.  

 

Iets aan de lange kant, dat ‘zelfbewuste’ kan er bijvoorbeeld uit, maar het sterke is:  

 

de goede doelgroep herkent zich hier direct in en dat is essentieel.  

 

Ook deze is compleet helder. Als ik een marketingteam ben en ik denk: mijn god, hoe 

komen we in vredesnaam aan nieuwe leads en ik tref deze, dan ga ik zeker stoppen met 

scrollen.  

 

We help marketingteams generate the right leads by combining strategy, performance 
marketing and sales enablement 
 



 

Wellicht dat ondertussen de vraag bij je opkomt…  

 

‘Maar ik heb geen ideale klant, ik bereik gewoon heel veel verschillende groepen. Mijn 

dienst is voor zoveel mensen heel fijn.’  

 

Yes. Daar moeten we het even over hebben.  

 

Het kiezen van die ideale klant is echt belangrijk voor het hebben van een helder verhaal. 

En ik weet dat veel ondernemers nu gaan zuchten.   

Ik weet dat je nu denkt ‘maar, maar, maar…’ Snap ik!  

 

Je blog, je e-mail, je website het wordt gewoon allemaal ontzettend vaag als je én 

zwangere badmeesters én Instagram Influencers én beginnende IC-verpleegkundigen 

willen bereiken. (en het liefst ook ouderen) En dit geldt ook voor je kopregel: als je al die 

groepen wil bereiken met de perfecte woorden… dat gaat je nooit lukken.  

 

Zoveel ondernemers raken overweldigd tijdens het schrijven van teksten, krijgen buikpijn 

en raken ontmoedigd omdat ze er steeds niet uitkomen en zo vaak is de oorzaak dat die 

ondernemer geen idee heeft wie zij nu echt bereiken wil. 

 

Het hele ondernemen wordt echt zoveel makkelijk als je dat superscherp hebt en daarbij 

ook vooral superhelder weet waar die ene persoon van wakker ligt.  

 

‘Vrouwen die een verschrikkelijke relatie achter zich hebben’  

‘Marketingteams die moeite hebben om leads binnen te krijgen.’  

 

Het door en door kennen van je doelgroep, hen helemaal snappen, da je ze nog beter 

kent dan zij zelf is essentieel voor een goede business en zeker voor echt pakkende copy.  

 

Als jij weet wie die ideale klant is, dan weet je ook wat hij weet. Dan weet je dus welke 

woorden en begrippen zij wel of niet kent.  

 

Voorbeeld. Ik zie zomaar ergens in mijn netwerk in de kopregel ‘Lumina Trainer’ staan 

(met nog een rijtje andere termen).  



 

Als er dus een groep mensen is (met geld!) die exact weet wat een Lumina trainer en daar 

direct van opveert, is dat perfect.  

 

Dan, tot slot, de advanced version. De kopregels die fijn met alle wetten sollen. De schijt 

hebben aan de regels en het op hun eigen manier doen.  

 

Ik hou er zielsveel van als mensen zichzelf niet al te serieus nemen.  

 

Japke D. Bouma, de journalist van NRC met haar beroemde jeukwoorden heeft deze 

kopregel gekozen: Goeroe, rockstar, kantooramazone.  

 

Ik ben dan geïntrigeerd.  

Het spot met alle regels, want hé ‘Wat is een goeroe?’, maar je voelt de ironie in dit 

verhaal. En als je die niet voelt is het gewoon je ding niet. Ook goed.  

 

Ook Laura Belgray heeft een intrigerende kopregel:  

 

I write the only newsletters anyone opens anymore.  

 

Het raakt aan iets dat wij allemaal ‘weten’ namelijk dat nieuwsbrieven misschien niet 

zoveel meer gelezen worden en het intrigeert.  

 

Anne Jan van den Dool noemt zichzelf ‘Onderwijsbemoeier.’ In de wereld van het 

Onderwijs is hij een gerespecteerde adviseur en hij wil graag aan de mensen vertellen dat 

alles niet de hele tijd zo serieus hoeft.  

 

Hoe mijn eigen kopregel klinkt?  

 

Tsja, hij roept in elk geval wat op. De meesten vinden het veel te bescheiden en anderen 

denken dat ik de weg helemaal kwijt ben.  

 

 

  


