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Dank je wel omdat je deze gids hebt aangevraagd.  
En proficiat, want je hebt de eerste stap gezet naar 

meer invloed via krachtige teksten.

Ik ben Katleen Van Landschoot. Sinds 2003 help ik als 
copywriter en schrijfcoach ambitieuze ondernemers - zoals 
jij - aan teksten die klanten aantrekken als een magneet. 

Beste ambitieuze ondernemer, 

http://www.deschrijfcoach.be
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Ik ben expert in teksten die geld 
opleveren.

Want dat wil je als ondernemer: verkopen. Je 
wil dat mensen je opmerken, naar je luisteren en 
ingaan op je aanbod. 

Je sterkste wapen daarvoor? 

Woorden. Met woorden kun je je mensen klant 
prikkelen, verleiden en hebberig maken. Met de 
juiste formulering zet je je ideale klant aan tot actie. 
Doe je hem klikken. Laat je hem zijn portefeuille 
bovenhalen. 

Ik heb voor mijn klanten al veel geld 
verdiend. 

Zo maakte ik met één publireportage mensen zo 
hebberig dat een tuinbouwbedrijf binnen een paar 
uur door zijn voorraad prei zat. 

Voor een andere klant, een groot softwarebedrijf, 
schreef ik een testimonial (klantengetuigenis) 
waardoor een bedrijf zich aangesproken voelde en 
meteen een order van enkele tienduizenden euro’s 
plaatste. 

En voor een restaurant schreef ik een Facebook-
bericht zodat dat alle beschikbare tafels die avond 
vol zaten. Kassa-kassa. 

Ik heb me verdiept in woorden en 
zinnen die de conversie verhogen. 

Als copywriter ken ik de knepen om zó te schrijven 
dat de haastige lezer stilvalt. Dat is een vak. 

Niet iedereen met een vlotte pen kan ook 
overtuigend schrijven. Daarvoor moet je weten 
welke woorden en zinnen invloed hebben en de 
juiste technieken kennen. In die wetenschap van 
klantenpsychologie en marketing heb ik me grondig 
verdiept. Boeken gelezen. Trainingen gevolgd. In 
binnen- en buitenland. 

In deze online gids deel ik met jou 
de 10 krachtigste woorden met een 
bewezen effect. 

Ontdek op de volgende pagina’s de powerwoorden 
voor meer verbinding. Lees ze en zet ze vandaag 
nog in om ervoor te zorgen dat lezers ook aan jouw 
lippen hangen. 

Veel succes.

http://www.deschrijfcoach.be
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PRIKKEL JE LEZER IN 
5 STAPPEN

http://www.deschrijfcoach.be
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JIJ
Natuurlijk ben je als ondernemer fan van je 
bedrijf en van wat je aanbiedt. Je kan er uren 
over vertellen. Alleen: je lezer wil dat niet. Die 
is alleen geïnteresseerd in zichzelf. Hij vraagt 
zich, al lezend, af: “Wat kan ik hiermee? Wat 
betekent dat voor mij?”. Focus je dus op die 
lezer en schrijf klantgericht. 

Een eenvoudige manier om dat te testen is: tel 
in je tekst het aantal keer jij (of u als je je lezer 
graag formeel aanspreekt) en het aantal keer ik 
(of je bedrijfsnaam). Komt je eigen naam meer 
voor dan het woord ‘jij’? Herschrijf dan. In een 
aansprekende tekst is het aantal keer ‘jij’ groter 
dan het aantal keer ‘ik’. Liefst zelfs 2,5 keer 
groter.  

SPREEK TEGEN JE LEZER1 

GRAAG
‘Graag’ is een positief en warm woord. Het 
nodigt je lezer uit en geeft hem het gevoel in 
goede handen te zijn. Gebruik ‘graag’ en je 
laat zien dat je als ondernemer open bent en 
welwillend. Het toont ook dat je liefde hebt 
voor je vak en voor je klanten. Als je zegt: “Dat 
doe ik graag” dan zeg je ook dat het je geen 
moeite kost en dat je het met alle plezier en 
liefde doet. Dat maakt je aantrekkelijk.

http://www.deschrijfcoach.be
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ZOALS JE WEET
Deze drie woorden hebben verschillende 
functies en uitwerkingen. Ze trekken de 
aandacht. Je lezer spitst als het ware de oren: 
“Oh, is er iets dat ik moet weten?”. 

Met een inleiding ‘Zoals je weet’ focus je 
bovendien op iets dat zowel jij als je lezer 
weten (of zouden moeten weten). Je zet je dus 
op hetzelfde niveau als je lezer. Zo zorg je voor 
een evenwaardige communicatie. Mensen zijn 
meer geneigd om te luisteren naar iemand die 
op hen lijkt. 

En ‘last but not least’ geef je met ‘zoals je weet’ 
aan dat je een bepaalde kennis verwacht van je 
lezer. Je geeft je lezer dus een slim gevoel en 
bevestigt hem in zijn eigenwaarde. Dat hebben 
mensen graag.

VERPLAATS JE IN DE 
SITUATIE VAN JE LEZER2 

PROBLEEM
Bij problemen zijn mensen op hun hoede. 
Ze zetten zich schrap en zoeken manieren 
om ermee om te gaan. Hoe voel of reageer 
je bijvoorbeeld als je een sirene hoort of een 
zwaailicht ziet in de verte? Juist ja. Als er een 
probleem opduikt dan zijn mensen extra alert. 

Door je lezer te wijzen op een probleem, 
een vervelende situatie, een uitdaging, iets 
onaangenaams dat kan gebeuren krijg je 
hetzelfde effect. Als je een voor de lezer 
herkenbare maar vervelende of moeilijke 
situatie beschrijft heb je zijn aandacht. 
Bovendien zorg je er zo voor dat hij verder 
leest. Want, zeg nu zelf: als iemand zo goed 
een probleem dat je hebt of herkent kan 
verwoorden, dan is het heel waarschijnlijk dat 
die persoon ook wel eens een oplossing kan 
hebben voor je probleem of uitdaging. Dus ben 
je – net als jouw lezer - bereid om verder te 
lezen. 

Tot slot: een probleem laat iemand in actie 
komen. En dat is toch precies wat jij wil 
bereiken?

http://www.deschrijfcoach.be
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NIEUW
’Nieuw’ is een heel magnetisch woord dat het 
goed doet in titels en in de onderwerpregels 
van een e-mail. Marketeers benadrukken 
‘nieuw’ graag met een flitsende lay-out (op 
bijvoorbeeld verpakkingen of displays) om een 
product of eigenschap extra onder de aandacht 
te brengen. 

Het is een goed idee om je lezer te wijzen 
op nieuwigheden en nieuws. Zo kun je een 
bestaand product opnieuw in de markt zetten. 
Je kunt ook een upgrade van een bestaand 
product belichten door stil te staan bij wat er 
nieuw is. Of je kunt je lezer erop attent maken 
op het feit dat je een nieuwe editie hebt van je 
nieuwsbrief of hen wijzen op je meest recente 
blog of berichten op sociale media door  te 
schrijven: “Nieuwe blog / post / artikel” gevolgd 
door de titel van je bericht. ‘Nieuw’ verhoogt 
de aantrekkingskracht. 

PRESENTEER JE OPLOSSING3

GEMAKKELIJK
Als iets gemakkelijk is of lijkt, dan zijn we 
sneller geneigd om actie te nemen. Ook 
jouw lezer is op zoek naar gemak. Maak het 
je lezer dus eenvoudig en gebruik het woord 
‘gemakkelijk’ om dat ook duidelijk aan te geven. 
Ga er niet van uit dat je lezer wel weet dat iets 
vlot, comfortabel of gemakkelijk is. Zeg het 
gewoon. Spreek bijvoorbeeld over ‘gemakkelijk 
betalen’, ‘simpele stappen’ of ‘met gemak zelf 
te monteren’.

Oh ja, trap niet in de valkuil om te schrijven 
‘niet moeilijk’ als je ‘gemakkelijk’ bedoelt. Uit 
onderzoek is gebleken dat de hersenen het 
woordje niet niet kennen omdat we er ons 
geen voorstelling kunnen bij maken. Bij ‘niet 
moeilijk’ ziet je lezer nog altijd het woord 
‘moeilijk’ ook al staat er een negatie voor. Maak 
het jezelf dus gemakkelijk en schrijf gewoon 
‘gemakkelijk’. Eenvoudig toch?

http://www.deschrijfcoach.be
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CIJFERS
Cijfers werken. Tussen de woorden springen 
ze in het oog. Een cijfer in een titel trekt de 
aandacht. Titels zoals: “3 gouden tips om…”, 
“Ken jij deze 15 veelgemaakte fouten?”, “50  
tinten grijs” werken omdat mensen houden 
van lijstjes. Oneven en niet afgeronde getallen 
werken trouwens het beste. 

Cijfers, data en statistieken onderbouwen 
wat je zegt en helpen mensen om iets te 
kopen. Of zoals men het in Amerika zegt: “You 
can’t argue with facts”. Cijfers verhogen je 
geloofwaardigheid.

Verzamel dus feiten en cijfers om te gebruiken 
in je marketing. Let wel: overdrijf niet. Maak 
er geen goochelshow van cijfers, getallen en 
procenten van. Dan leest je tekst niet vlot 
meer. 

SCHETS HET RESULTAAT4

ZODAT
Zodat is een zogenaamd onderschikkend 
voegwoord dat een bijzin aan een hoofdzin 
‘metselt’. Na ‘zodat’ komt een gevolg. In een 
verkooptekst is ‘zodat’ heel krachtig want 
zo kun je beter het resultaat voor je lezer 
schetsen. Na ‘zodat’ kun je ‘het voordeel van 
het voordeel’ benoemen. Het is de perfecte 
plaats om in te spelen op het verlangen van je 
lezer.

Zeker in een verkooptekst is het belangrijk 
om te focussen op voordelen eerder dan op 
eigenschappen. Eigenschappen zijn gewoon 
feitelijke opsommingen van kenmerken. 
Voordelen spreken aan. Voordelen van 
voordelen overtuigen en zetten aan tot kopen.

Neem nu een cactus. Een eigenschap 
van een cactus dat hij overleeft in droge 
omstandigheden. Het voordeel is dat het een 
kamerplant is waar je niet veel omkijken naar 
hebt. Het voordeel van het voordeel (of het 
ultieme voordeel) van een cactus is dat zelfs 
iemand zonder groene vingers er jarenlang 
gezelschap kan van hebben en dat het dus een 
ideaal groen cadeautje is.

Hoe meer je in je tekst op zoek gaat naar 
voordelen van voordelen en die ook benoemt 
des te overtuigender je overkomt. En vergeet 
niet: ‘The more you tell, the more you sell’.

http://www.deschrijfcoach.be
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NU
Je lezer heeft het, net als jij, druk. Er zijn 
duizend-en-één dingen te doen. Geef je 
lezer dus een reden om meteen actie te 
ondernemen. Breng hem in de actiemodus. 
Van uitstel komt dikwijls afstel. Gebruik ‘nu’ 
om aan te tonen dat het beste moment om te 
reageren inderdaad vandaag is. Of zoals het 
Spaans gezegde luidt: “Morgen is dikwijls de 
drukste dag van de week”.

Spoor je lezer aan om meteen 
te reageren en niet langer 
tijd te verliezen of te blijven 
aanmodderen. 

Neem hem als het ware bij de 
hand met duidelijke instructies:  
“Nu in ons assortiment:…”, 
“De voorraad is nu aangevuld”, 
“Download nu”, “Ontdek nu de 
beste tips zodat…”

ROEP OP TOT ACTIE5

KOOPJE
De meeste mensen zijn blij met een koopje of 
een deal. Inherent aan koopjes of aanbiedingen 
is dat ze tijdelijk zijn. Als je aankondigt dat 
iets ‘nu in promotie’ is dan weet je lezer dat 
hij snel moet reageren om ervan te kunnen 
genieten. Schaarste is een sterk koopmotief. 
Zet daarom altijd een tijdslimiet op een koopje 
of aanbieding. Schrijf bijvoorbeeld: “Laatste 
week om…”, “Alleen vandaag nog…” of “Deze 

aanbieding vervalt op…”.

Zonder duidelijke deadline is 
je lezer minder geneigd om 
meteen actie te ondernemen. 
Misschien wil hij er dan eerst 
nog een nachtje over slapen. 
En misschien vergeet hij dan je 
superaanbieding. Een gemiste 

kans dus. 

http://www.deschrijfcoach.be
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1. Spreek tegen je lezer
 � jij
 � graag

2. Verplaats je in de situatie van je lezer
 � probleem
 � zoals je weet

3. Presenteer je oplossing
 � nieuw
 � gemakkelijk

4. Schets het resultaat 
 � cijfers
 � zodat

5. Roep op tot actie
 � nu
 � koopje

Print dit overzicht uit en hang het op. Zo heb je altijd een handig overzicht van de tien 
powerwoorden.

SAMENVATTING 1

Zo prikkel je je lezer in 5 eenvoudige stappen

1  Tip: 

http://www.deschrijfcoach.be
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Je hebt nu tien krachtige woorden gekregen 
die je meteen kan gebruiken op je website, in 
je nieuwsbrieven, op sociale media… Je weet 
nu ook waarom ze werken. 

Natuurlijk kun je ze niet allemaal tegelijk in je 
marketingteksten proppen. Dat zou ook niet 
goed zijn. 

Gebruik de powerwoorden zoals kruiden: 
nooit overdreven, wel precies genoeg om te 
zorgen voor extra smaak en effect. 

Blader gerust nog even terug naar de woorden 
en strategieën waarvan je denkt dat ze voor 
jouw marketing en bedrijf het meest bruikbaar 
kunnen zijn. Neem er enkele uit, verwerk ze 
in je berichten op sociale media, in je blogs en 
nieuwsbrieven, op je website… en kijk welk 
effect ze hebben. 

Met elke nieuwe communicatie kun je andere 
woorden, zinsneden, emoties inzetten. 

Maak je deze woorden eigen. Speel ermee. 
Gebruik ze in je titels, in je doorlopende tekst, 
in je advertenties. Weet ook dat deze lijst niet 
uitputtend is. 

Er zijn nog meer krachtige woorden en 
technieken om van je verkoopteksten een 
cashmachine voor je bedrijf te maken. 

Verkoop- en marketingteksten schrijven is geen 
exacte wetenschap. Je mag gerust creatief zijn. 

Vind je het lastig om regelmatig nieuwe dingen 
te verzinnen voor je marketingteksten? 

Twijfel je of wat je schrijft wel leuk of interessant 
genoeg is? 

Neemt schrijven te veel van je kostbare tijd in 
beslag? 

Ik help je graag met extra tips, hulp en inspiratie. 
Als lezer van deze gids ben je van harte welkom 
op één van de komende lunch & learns. 

Regelmatig organiseer ik laagdrempelige 
themalunches voor ondernemers. Als 
deelnemer krijg je een verzorgde all in lunch 
aangeboden én in twee uur tijd krijg je ook 
praktische schrijf- en marketingtips. Natuurlijk 
is er ook ruimte om vragen te stellen over 
magnetische communicatie voor jouw bedrijf. 
En dat allemaal voor de prijs van een lekkere 
lunch. 

En nu? 

Kijk snel op www.deschrijfcoach.be/business 
om te weten wanneer de volgende lunch 
& learn is. Daar kun je je ook meteen 
inschrijven. 

Ik kijk er naar uit om je ‘in het echt’ te leren 
kennen. 

Veel succes en tot binnenkort, 

Katleen Van Landschoot

www.deschrijfcoach.be

www.facebook.com/jeschrijfcoach

www.twitter.com/CopyKatleen

http://www.deschrijfcoach.be
http://www.deschrijfcoach.be/business
http://www.deschrijfcoach.be
http://www.facebook.com/jeschrijfcoach
http://www.twitter.com/CopyKatleen

