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1x een blog
1000x zichtbaar
Bloggen is al jaren een beproefd middel om de

Nu wil je die hebben. Of je bent ondernemer en

bezoekersaantallen op jouw website te

neemt op je gemak LinkedIn door. Daar stuit je

vermenigvuldigen en zo meer opdrachtgevers

opeens op dit doe-boek. Nu wil je de teksten die

binnen te halen. Waar het ene bedrijf lead na lead

jullie schrijven ook beter inzetten.

ontvangt, merkt de andere organisatie alleen
maar dat het uren opslokt. Of geld, wanneer het

Het merendeel van wat we kopen, de partijen die

bloggen wordt uitbesteed. Behoor jij tot de

we kiezen om mee samen te werken en zelfs de

laatste categorie? Wij helpen je.

nieuwe collega’s die we aannemen, worden
online gevonden. Daar moet je dus zichtbaar zijn.

Laat je zien

Laat je bedrijf shinen!

Vroeger had je een stenen winkel. Je deed ’s
ochtends de voordeur open. Zette een gezellige

Delen is vermenigvuldigen

plant buiten, luifeltje naar beneden, reclamebord

Dus blijf blogs schrijven. Maar doe er nu dan ook

op de stoep, et voilà: de eerste klanten liepen

iets mee! Niet alleen op de website plaatsen. Ook

binnen.

op relevante socialmediakanalen.

Nu heb je een online shop. Ook wanneer je geen

En over 3 maanden nog een keer.

producten maar diensten verkoopt. De concurrent
heeft die ook: ‘een online visitekaartje’. En zo zijn

En wanneer nog steeds relevant: hetzelfde blog

er in Nederland nog zo’n 3 miljoen bedrijven met

over 9 maanden nog eens.

een website.
Deel het in je nieuwsbrief.
De kans dat iemand bij jou komt, simpelweg

Zet een link in jouw e-mailhandtekening.

omdat je een site hebt, is nihil. Sad but true.

Verwerk de link in offertes.
Laat collega’s het verhaal delen.

Er is hoop
Gelukkig kun je op heel veel verschillende

Spread the word en laat jezelf gelden als

manieren de bezoekers toch bij je binnenkrijgen.

autoriteit. Of kondig gewoon leuke nieuwe
producten aan.

Niet met de verse geur van appelgebak, maar met
slimme marketing. Want bloggen werkt. Maar

Schrijf 1x en reproduceer 10x dan ben je 1000x

misschien niet op de manier die jij nu hanteert.

meer zichtbaar.

Stumble upon
Schrijven jullie wekelijks of maandelijks een blog.
Ook dan is het niet meer zo dat je daarmee direct
de hoogste positie in Google bestijgt en een
schare fan naar jouw website leidt.

Een groot deel van ons internetgebruik komt
namelijk voort uit zaken die we gewoon
tegenkomen. ’s Avonds op de bank lekker scrollen
door Facebook of Instagram. Daar zie je opeens
sokken gemaakt van visnetten.
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# NewPost
Regelmatig teksten publiceren op de website, dat gebeurt bij jullie
allang. En een socialmedia-account, check! Dit allemaal actief houden
is een grotere uitdaging. Want hoe vind je steeds een creatief haakje
om te posten? En waar haal je de inspiratie en tijd voor talloze blogs
vandaan?

Zie jullie website en socialmedia-accounts niet als losse eilanden. Ze
werken juist het beste samen. Kijk maar.

Dit maak je direct van 1 nieuw blog:
Een infographic
Een samenvatting
Een podcast
Een video-opname
Bij iedere uiting minimaal 1 socialpost

Deel deze 5 uitingen gedurende 5 maanden op Instagram.

Deel ze in omgekeerde volgorde de komende 5 maanden op LinkedIn.

Deel ze in willekeurige volgorde gedurende 5 maanden op Facebook.
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Contentraket

SOCIALS
24 posts naar alle
artikelen

BLOG

4 praktische tips
om je B1-content
mee te verrijken

CASE

Hoe wij
zorginstelling
Y hielpen

PODCAST

Uitleg van het belang
en de noodzaak in 1
minuut

BLOG
Waar een goede B1tekst aan moet voldoen

INFOGRAPHIC
Cijfers in een
diagram

SAMENVATTING
Cijfers over
laaggeletterdheid
in Nederland

MAILING
Teaser naar
de longcopy

INHOUDELIJK
STUK
Waarom B1teksten
zorginstellingen
helpen

Jouw beurt!

Quiztime!

Welke communicatie
professional ben j ?
Als jij teksten wil vraag je om:

Als wij voor jouw organisatie schrijven wil jij:

A. 10 blogs en 5 landingspagina's

A. Af en toe een update, maar niet te veel

B. 5 landingspagina's over verschillende

B. Het liefst ieder uur een update

verzekeringen. Bij iedere pagina 3 bijpassende

C. Geen omkijken hebben. Je ziet het wel

blogs met ieder 10 socials

verschijnen

C. 15 Teksten

D. Updates over de stand van zaken als er iets

D. Verschillende teksten rondom 1 dienst

belangrijks heeft plaats gevonden

Jij:

Jij:

A. Draagt zelf ideeën aan maar bent ook erg

A. Wil graag sparren over ideeën, want nieuwe

geholpen met nieuwe invalshoeken

gedachten kunnen nooit kwaad

B. Schrijft het liefste de teksten zelf als je er de

B. Vindt het lastig om je eigen ideeën aan te

tijd voor had

passen aan advies

C. Hebt het zo druk dat denken aan teksten al te

C. Wil heel graag dat er over alles wordt

veel tijd kost

nagedacht en er plannen kant-en-klaar op je

D. Schrijft de perfecte voorzet zodat je weet dat

bordje worden neergelegd

de teksten - waar jij geen tijd voor hebt - goed

D. Hebt duidelijke ideeën, maar staat open voor

worden opgepakt

een kritische blik en nieuwe invalshoeken

De correctieronde:

Maandelijkse content:

A. Jij zet wat opmerkingen op papier, maar bent

A. Jij hebt alle vertrouwen, keurt alle

over het algemeen tevreden

onderwerpen goed en laat ons lekker tikken

B. Jij hebt veel op- en aanmerkingen, omdat het

B. Jij creëert meteen een contentkalender met

niet is zoals je het zelf had geschreven

kleuren, overzicht en strakke deadlines

C. Wil wat dingetjes beter kloppend hebben,

C. Jij wilt direct 2 maanden aan content uit een

maar bent tevreden met het verhaal

interview. Zo kun je lang vooruit en kost het je

D. Hebt kritische puntjes en vragen en weet dat

weinig tijd

de briefing duidelijk genoeg was voor een goed

D. Jij hebt zo je eigen ideeën, maar krijgt ook

verhaal

graag ons advies. Jij neemt de tijd voor de
content en input zodat het in een keer goed is

Vooral A

Vooral C

Jij weet dat je helaas niet alles zelf kan en

Jij hebt het druk met plannen en organiseren en

vertrouwt het team aan professionele schrijvers

managen en brainstormen. De uitwerking van al

dat je om jezelf heen hebt gebouwd.

jouw harde werk zie je liever terug in de kpi's.

Vooral B

Vooral D

Jij houdt liever eigen regie op alle facetten van je

Jij bevindt je graag op strategisch niveau. Je

werk. Je hebt een sterke mening en weet wat er

zoekt professionele partners maar vindt dat zij

speelt in jouw bedrijf. Die mening zet je graag

pas echt kwaliteit leveren zodra jij goede input en

voorop.

feedback hebt gegeven.
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Praat Nederlands met me
Engelse woorden sluipen steeds meer onze taal binnen. We hebben het niet door,
maar stiekem gebruiken we heel veel woorden die Van Dale niet goedkeurt als
Nederlands. Weet jij welke woorden in onze taal zijn geaccepteerd en welke niet?

1.

Checken

4.

Meeting

7.

Dealen

A. Wel

A. Wel

A. Wel

B. Niet

B. Niet

B. Niet

2.

3.

Struggle

5.

Een call

8.

Party

A. Wel

A. Wel

A. Wel

B. Niet

B. Niet

B. Niet

Tackelen

6.

Onboarding

9.

Share

A. Wel

A. Wel

A. Wel

B. Niet

B. Niet

B. Niet

De antwoorden
1. Wel

4. Wel

7. Wel. Voor wie drugs verkoopt is dealen

2. Niet

5. Niet

een Nederlands woord. Met problemen

3. Wel. Tackelen is wel Nederlands. Maar

6. Niet

gaan we gewoon om.

alleen in de context van sport. Een

8. Wel

probleem tackelen dus niet.

9. Niet
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De perfecte post
gaat crossmediaal
Het delen van informatie is voor veel bedrijven

Plaats het

moeilijker dan het lijkt. Vaak denken bedrijven

Met de komst van nieuwe media ontstonden er

binnen de landsgrenzen van hun website.

nieuwe tools om jouw doelgroep mee te bereiken.

Daarbuiten is het onontgonnen gebied. Een

De beste en makkelijkste manier om jezelf in de

bericht wordt op de website geplaatst en

kijker te spelen, is door regelmatig posts online te

daarmee is weer een taak voldaan. Het staat toch

zetten.

op het internet? Dit terwijl een post die
crossmediaal wordt opgepakt een veel groter

Bloggen is ideaal om nieuwtjes, successen of

bereik kan realiseren.

wetenswaardigheden met jouw achterban te
delen. Echt iets interessants te melden? Benader
dan een branchegerelateerde website om jouw
post te delen. Uiteraard wel met een linkje.

Denk buiten de kaders van jouw website en
verspreid goede content. Zo werf je nieuwe
klanten.

Deel het
Je kunt een blog wel online zetten, maar
geïnteresseerden kunnen het stuk pas lezen als ze
weten dat het er is. Deel jouw artikelen dus
crossmediaal via social media en stuur eventueel

Definitie van een perfecte post

een nieuwsbrief. Houd er wel rekening mee dat

Natuurlijk is de perfecte post een illusie. In de

social media geen eenrichtingsverkeer is. Je gaat

eerste plaats omdat perfectie kleurloos en truttig

de dialoog aan met het publiek en kan reactie

is. Gelukkig zijn er wel degelijk manieren om jouw

verwachten. Om jezelf optimaal te profileren

doelgroep zo optimaal mogelijk te bedienen.

plaats je niet alleen dingen, maar reageer je ook
op relevante posts of hashtags.

Zo geeft een goede post antwoord op vragen,
oplossingen voor problemen en informatie.
Daarnaast bevat de post sprekende foto’s, tips en

TIP: vertel niet overal hetzelfde verhaal. Stel je
voor dat iemand jullie volgt op Facebook,
Twitter en LinkedIn en ook nog eens jouw email ontvangt. Dan is het redelijk suf om vier
keer hetzelfde bericht te ontvangen gericht op
dezelfde landingspagina.

weetjes, call-to-actions en een flink bord vol
inspiratie.

Crossmediale communicatie bestond al lang
voordat het internet er was. Eeuwen geleden
maakte de katholieke kerk er gebruik van door
haar boodschappen niet alleen via tekst te
verspreiden, maar ook door middel van fresco’s,

Druk het

preken, illustraties en zelfs kerkgebouwen.

Maak je met jouw bericht het verschil in de markt?
Bied je relevante informatie die iedereen binnen
jouw branche moet weten? Crossmediaal delen
kan ook via printmedia. Dit hoeft niet de
plaatselijke krant te zijn, maar kan ook een
vakblad zijn.

Uiteraard vraag je voor deze gratis content wel
een dienst in return. Laat ze bijvoorbeeld in ruil
voor het artikel jouw bedrijfsnaam noemen.
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FLEXIBILISEREN

HANDS ON
MENTALITEIT

UITROLLEN

JOURNEY

IETS TEGEN
IEMAND
AANHOUDEN

EEN BALLETJE
OPGOOIEN

OVER DE
SCHUTTING
GOOIEN

SCRUMMEN

TACKELEN

ONTZORGEN

KWALITEITSSLAG

CORE
BUSINESS

TERUGKOPPELEN

AGILE

DOORCOMMUNIC
EREN

COMMITMENT

BENCHMARKEN

GAME PLAN

EEN EI OVER
LEGGEN

DE KLANT
CENTRAAL
ZETTEN

OUT- OF- THEBOX DENKEN

ENGAGEMENT

ONBOARDEN

REGIE PAKKEN

Waarom je blog 5491 over
onderwerp x toch schr ft
Jij werkt in een branche waarin concurrenten al

Niet de eerste

jaren bloggen. Tijd om zelf ook te beginnen. Ieder

Oké, zelfs met al deze invalshoeken ben jij niet de

onderwerp lijkt al een keer behandeld te zijn. Wat

eerste die een blogpost maakt over

nu? Want dat blog over kunstgras versus echt gras

kostenbesparing bij een huis kopen. Ga toch aan

hebben alle hoveniers inmiddels wel getikt. Toch

de slag. Jouw bedrijf heeft een andere identiteit

betekent dat niet dat jij het moet laten.

als die van de concurrent en jullie doelgroepen
zijn ook niet hetzelfde. Pas de inhoud van jouw
onderwerp daarop aan. Maak het specifiek
relevant voor jouw lezer in een taal die bij jullie

Originaliteit is er altijd

past.

Dat jouw onderwerp al honderden keren op het
internet voorkomt, wil niet zeggen dat originaliteit

Bedenk jouw invalshoeken:

niet meer bestaat. Er is altijd een creatief haakje
of een andere invalshoek te bedenken. Helemaal

1.

met deze invalshoeken:
2.

Waarom? Wat is de oorzaak of de reden achter
jouw onderwerp? Waarom heeft de lezer het

3.

nodig? Leg het uit.

Geschiedenis. Wat is de historie van dit

4.

onderwerp? Wat in de recente geschiedenis is een
noemenswaardig haakje?

5.

Tips. Iedereen vindt het fijn om zijn leven te
kunnen beteren. Geef een aantal (praktische) tips.

6.

Zelfs over het snijden van een blok kaas
voorkomen best practises nare wonden.

Pijn. Tegen welke pijn van de lezer is jouw

7.

onderwerp het wondermiddel? Welke klachten
pakt het aan? Welke ellende bespaart het? Welke
kriebel kan het verzachten?

Kosten(besparing). Wat zijn de kosten? Of is het
een investering? Kan ik kosten besparen? Hoe pak
ik dat aan?

Feit of fabel? Hang gewoon eens de factchecker
uit. Is onderwerp X werkelijk zo gezond of zuinig
als altijd wordt beweerd?

Voor- en nadelen. Wees zo objectief als de
Rijdende Rechter en zet alle voor- en nadelen van
een onderwerp keurig op een rijtje.
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DLG KRUISWOORDPUZZEL

Shut up!

Waarom jouw over ons pagina
niet over jou hoeft te gaan

Jij doet er
niet toe

Vaak boeit jouw geschiedenis mij niet

Als ik op jouw website kom, zoek ik niet naar een
autobiografische roman. Dat jij het derde jaar
van de Pabo stopte met school om vervolgens na

Jij hebt een bedrijf. En je wilt nieuwe webteksten.

een aantal jaar als barman te besluiten dat je

Nu kun je best leuk schrijven, maar jezelf op de

begrafenisondernemer wilde worden: niet

borst kloppen, daar ben je niet zo van. Daarom

interessant. Evenmin ben ik benieuwd naar jouw

blijf je maar struikelen over die verdomde Over

twee teckels of fascinatie voor Heel Holland

Ons-pagina. Je weet gewoon niet zo goed wat je

Bakt.

moet zeggen. Maar de Over Ons-pagina hoeft
helemaal niet over jou te gaan. Vaak liever niet

Heeft jouw leven een direct raakvlak met jouw

zelfs.

dienst of product, dan kan het wel de moeite
waard zijn om er iets over te zeggen. Run jij een

What’s in it for me?

hondenkennel die zich specialiseert in moeilijk
opvoedbare teckels, dan wordt het ineens

“Maar mijn bedrijf gaat toch over mij?” Ja en nee.

relevant dat jij ze zelf ook hebt. Of als wandelen

Het klinkt misschien hard, maar ik ben als lezer

je uit een depressie hielp en je daarom sindsdien

vooral geïnteresseerd in mezelf. Ik wil dat je mij op

wandelcoachsessies in de natuur organiseert.

jouw Over Ons-pagina ervan overtuigt dat ik jouw

Alleen relevante zaken dus.

product of dienst nodig heb - meer niet.
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En toen nam ik een
puppy
En toen leerde ik mijn
man kennen
En toen kregen we
kinderen
En toen verliet jij mijn
website en kwam je nooit
meer terug

Bla
Bla
Bla
Technische verhalen: laat ze achterwege

Containerbegrippen horen in de kliko

Wanneer ik zeg dat je mij moet overtuigen, bedoel

Als jij jouw product of dienst wilt verkopen, moet

ik niet dat je me moet overladen met jargon of

je eerst weten waarom een ander hierop zit te

technische termen.

wachten. Het is dan niet de bedoeling dat je wat
vage termen begint te strooien. Omdat het nou

Ik wil niet horen dat jij mijn website met een HTTPS

eenmaal interessant klinkt. Of omdat je eigenlijk

en SSL-certificaat levert. Sterker nog: ik heb

zelf ook niet zo goed weet wat jouw bedrijf een

misschien geen idee wat dat betekent. Maar

ander oplevert.

wanneer je me vertelt dat jij ervoor zorgt dat de
achterdeur van mijn website potdicht blijft voor

Dus, wees concreet! Zeg niet dat je ontzorgt,

hackers, snap ik het wel.

maar vertel hoe je dat doet. Vertel niet dat je
out-of-the-box denkt, maar hoe dit tot uiting
komt.

Nog wat verboden termen:
- jong en dynamisch
- hoog in het vaandel
- iemand in zijn kracht zetten
- doorpakken
- vertaalslag maken
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Lees en huiver

2 eyeopeners

Anke werd op 4 mei 1976 in Winterswijk geboren. Zij is getrouwd en moeder van
twee kinderen. Ruim 24 jaar was zij werkzaam in het ziekenhuis te Nijmegen. Hier
ontwikkelde zij de nieuwsgierigheid naar het fenomeen dood en het leven voorbij
de dood.
De stap van gezondheidszorg naar overlijdenszorg was klein, zeker omdat
lichaamsverzorging een belangrijke plaats inneemt binnen de uitvaartzorg. Dit is het
vertrekpunt van de samenwerkingsrelatie met de nabestaanden, waarbij de reeds
eerder genoemde zaken zoals participatie, warmte, betrokkenheid op hun eigen
manier een plekje krijgen in dit proces. Anke vindt het een uitdaging de
nabestaanden, en via hen de overledene, te leren kennen om zo het afscheid in te
richten.

Dit is de Over Ons-pagina van een

Wat gaat hier fout?

uitvaartondernemer. We hebben
de tekst geanonimiseerd, maar hij

1. I don’t care waar en wanneer Anke is

bestaat ECHT. Huilen.

geboren.
2. Haar huwelijkse staat is me ook om het even.
3. Ze zegt niet dat ze mij wil ondersteunen of
iets wat daarop lijkt, maar dat ze nieuwsgierig
is ‘naar het fenomeen dood’. Ik hoef geen
ramptoerist in mijn huis bij overlijden.
4. Dat lichaamsverzorging een belangrijke rol
dient klinkt mij als verdrietige nabestaande
heel vervelend in de oren.
5. Die eerder genoemde onderwerpen ‘zoals
participatie, warmte, betrokkenheid’ stonden
misschien op een andere pagina, maar hier
heb ik ze niet gezien.
6. Ik wil tot slot niet tot een uitdaging behoren
voor een persoonlijke uitvaart.
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Hupselepups Hypotheken & Verzekeringen is een bekend en
gevierd financieel adviesbureau, in 2000 gestart door huidig
directeur-eigenaar F. Janssen. Ons bedrijf heeft een groep experts
voor particuliere- en bedrijfsverzekeringen, hypotheken en
belastingadviezen. Er is specialistische kennis en ervaring aanwezig
om u op bovenstaande onderwerpen volledig van dienst te kunnen
zijn. Ons kantoor werkt landelijk vanuit het landelijke
Tietjerksteradeel. Het kantoor bezit onder andere het Keurmerk
Financiële Dienstverlening.
Wij geven u graag alle aandacht en ouderwetse service. Bij ons
krijgt u koffie en een glimlach. Vriendelijk zijn is onze norm. Kom
eens langs voor een bak koffie om dit zelf te ervaren.

Nog een bedrijf dat het niet snapt

Wat gaat hier fout?

1.

Bekend en gevierd is fijn, maar waar blijkt het

7.

maar je noemt er slechts één. Nu geloof ik niet

uit en hoe helpt het mij?
2.

3.

dat je er meer hebt.

Ook hier maakt het me niet uit dat het bedrijf
al in 2000 is gestart.

8.

Wat moet ik met een groep experts? Over dit

problemen.
9.

5.

10.

Ja, die laatste twee zinnen. Ik mag het hopen.
Maar goed, misschien ben ik verwend.

‘Van dienst te kunnen zijn’: dus je doet het
niet?

6.

Ik krijg overal koffie, dat onderscheidt jou niet
van een ander.

soort privacygevoelige zaken praat ik liever
met één professional.

Wat heb ik aan ouderwetse service? Ik heb liever
moderne oplossingen voor hedendaagse

Wanneer heb ik al die genoemde diensten
nodig?

4.

Je suggereert dat er meerdere keurmerken zijn,

Als je toch landelijk werkt, waarom krijgt de
kleine plaatsnaam dan zo’n prominente rol?
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Niemand is perfect, maar
ik ben wel echt heel goed

Genoeg
gebitcht
Tijd voor actie. Zorg dat jouw Over Onspagina deze voorbeelden ontstijgt en gooi
jouw oude krabbels met een mooie boog in
de prullenbak. Pak dan nu jouw laptop,
kladblok of bierviltje en ga aan de slag met
een kick-ass Over Ons-pagina.

Start met de ‘what’s in it for me’:

Vertel daarna waarom ik moet kiezen voor
jou:

1. Kom van jouw rugklachten af met onze
hulp.

1. Na jaren van onderzoek met meer dan 100

2. Je slaapt lekkerder in onze bedden.

proefpersonen ontwikkelden wij de ultieme

3. Online scoren, daar gaat het

behandeling.

tegenwoordig om. Jij behaalt betere

2. Door gebruik te maken van refurbished

resultaten met onze hulp.

materiaal sparen we de planeet. Je hoeft
‘s nachts dus niet meer wakker te liggen
over jouw ecologische voetprint.
3. Jarenlange ervaring met SEO-teksten voor
onze brede groep opdrachtgevers bewijst
dat keer op keer.
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Je mag
eindelijk
persoonlijk
worden
Laat jouw geboortedorp of eerste bijbaan

Noem een aantal onderscheidende punten ten

alsjeblieft nog steeds achterwege, maar je mag

opzichte van de concurrentie. Let op: ik wil nog

me nu best iets persoonlijks vertellen. Zonder dat

steeds niet lezen dat jij mij ‘ontzorgt’. Dat zegt

het een dagboek wordt, uiteraard..

me helemaal niets.

Voeg sowieso een goede, professionele foto aan

Vertel me liever hoe je dat doet bijvoorbeeld

de pagina

door ook buiten kantoortijden bereikbaar te zijn

toe of maak hiervoor een korte video.

Doodzonde nummer 1 naast een irrelevant

of doordat je dagelijks een vragenuurtje

levensverhaal zijn stockbeelden. Of een korrelige

organiseert.

telefoonpica waar je met gekreukte blouse op
Som als het interessant is ook wat partners op.

staat. Doe er een beetje moeite voor.

Deel wat ook kennis. Deponeer bijvoorbeeld een
stelling zoals: ‘SEO en kwalitatieve teksten gaan
prima samen’.

En plaats links naar diensten, producten of
artikelen die hierop verder borduren.
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Een verhaal
blijft beter
hangen

Het liefst verspil ik zo min mogelijk tijd op jouw
website. Ik wil eigenlijk alleen een antwoord op
mijn specifieke vraag, zonder eerst door allerlei
andere informatie heen te moeten ploegen.
Behandel daarom per alinea maar 1 onderwerp
en gebruik flink wat tussenkopjes. Zo geef je mij
als vluchtige scanner meteen wat richting.

Vertel dit alles als een mooi verhaal. Benoem de

Strooi ook lekker met kaders, bullets, buttons en

pijnpunten van jouw doelgroep en formuleer jouw

links. Perfect voor als je veel te vertellen hebt,

drijfveren om deze weg te nemen.

maar geen informatieoverkill wilt. Als ik
geïnteresseerd ben in een bepaald onderwerp,
klik ik gewoon lekker door.

Geef voorbeelden die aanspreken en benoem
terloops de oplossingen die jij hierbij biedt. Geef
dit alles een tekstueel sausje dat leest als een

Zo hop ik als lezer van de ene naar de andere

roman.

pagina in jouw website en raak ik steeds meer
overtuigd van jouw meerwaarde.

En o, ja. Hou hier ook rekening mee:
Sluit af met een call-to-action. Laat daarbij het
Grote kans dat ik als lezer via mijn mobiele

kopje koffie achterwege. Dat krijg je bij iedereen.

telefoon op jouw website kom. Je zult inmiddels

Geef liever een twist, of daag de lezer uit.

ongetwijfeld enorm interessante onderwerpen te
vertellen hebben, maar wanneer mijn volledige

Bijvoorbeeld: moeite om op blogonderwerpen te

scherm gevuld is met een grote lap tekst, haak ik

komen? Wedden dat wij er 50 hebben in een uur?

af.

Neem maar eens contact op.

Maak jouw alinea’s daarom nooit langer dan 70
woorden. Liever zelfs niet meer dan 50. Dat leest
veel fijner.
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When the why is clear,
the how is easy.

Checklist
1.

Start met de what's in it for me.

2. Omschrijf de meerwaarde aan de hand van een voorbeeld.
3.

Vertel hoe jij er zo goed in bent geworden en wat je doet.

4. Koppel dat ook weer terug naar mij en zeg hoe je mij met die kennis verder
helpt.

5.

Gebruik bullets en kaders om zaken te benadrukken.

6.

Plaats een link naar jouw LinkedIn voor meer achtergrondinformatie.

7.

Plaats ook links naar producten of diensten (2 of 3 maximaal).

8.

Voeg tussenkopjes toe.

9.

Houd de alinea's kort.

10. Eindig met een call-to-action.
11. Gebruik een passende foto van jou.

Hé, het is oké ...

... dat jij weet dat SEO voor search
engine optimization staat en dat het iets
met zoekwoorden te maken heeft, maar
niet veel verder komt.

... dat spelen met taal echt niet
je ding is, maar je het wel
steevast blijft proberen.

... dat je het zo druk hebt dat het

... dat jij altijd 15 uur tekort komt in
je dag om al je taken af te ronden.

schrijven van de website er steeds weer
bij inschiet.

... dat je het eigenlijk best
spannend vindt om steeds weer alle
teksten uit handen te geven.

... dat social media en de website samen
inzetten nog altijd een struggle is.
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Bereik jouw doelgroep met
teksten voor laaggeletterden
1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen. Zij slagen er niet in om hoofd- en bijzaken te
onderscheiden in een eenvoudige tekst. Nog veel meer Nederlanders (zo’n 25 procent) hebben
moeite met het begrijpen van medische informatie. Vooral voor overheidsinstellingen is het van
groot belang om deze doelgroep te bereiken. Door Lotje Getikt helpt je met simpele teksten voor
laaggeletterden.

Schrijf op het juiste niveau

De meeste websites zijn veel te moeilijk voor laaggeletterden. Ze staan boordevol moeilijke woorden en
lange zinnen. Om de content ook voor hen begrijpelijk te houden, is het van belang content te creëren
op taalniveau B1 of lager.
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65%

van de laaggeletterden heeft Nederlands als moedertaal. Stichting Lezen en

Schrijven ontdekte dat steeds meer 15-jarigen moeite hebben met lezen en schrijven.

In 2016 was dit nog zo’n

16,7% ,

tegenover

24%

in 2018. Het lukte deze

jongeren bijvoorbeeld niet om de ondertiteling bij een film te volgen of een
brief van de gemeente te begrijpen.

Wat is niveau B1?
Taalniveau B1 is het niveau dat mensen halen wanneer ze een inburgeringscursus
voltooien. Het is eenvoudig Nederlands dat door ongeveer 80 procent van de
Nederlanders begrepen wordt. Niet alleen laaggeletterden kunnen uit de voeten
met jouw tekst op B1 niveau. Ook hoger opgeleiden lezen makkelijker B1 teksten,
vooral vanaf een scherm. De Rijksoverheid houdt niveau B1 al jaren aan als de
standaard voor al hun webteksten.

Waar moet je op letten?
Laaggeletterdheid gaat vaak hand in hand met een laag abstractieniveau. Met
andere woorden: het is belangrijk om concrete voorbeelden te noemen. We hebben
het dus niet over een containerbegrip als ‘de gezondheidszorg’, maar wel over een
veel gerichter woord als ‘de dokter’. Daarnaast is het erg belangrijk om teksten aan
te vullen met duidelijke afbeeldingen. Plaatjes worden namelijk beter begrepen dan
content. Het kan ook helpen om een voorleesfunctie toe te voegen.
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Tips b teksten voor
laaggeletterden
Houd de content kort en bondig.

Geef genoeg voorbeelden, maar vermijd
beeldspraak.

Maak geen sprongen in de tijd.

Gebruik geen woorden met een dubbele
betekenis, zoals beurs of kop.

Moet je bepaalde moeilijke termen gebruiken?
Voeg dan een begrippenlijst toe.

Zorg voor een duidelijke structuur op de
website. Laaggeletterden hebben moeite met
de juiste informatie lokaliseren.

Deel informatie overzichtelijk op in alinea’s.

B1 dus, maar hoe?
Juist, jij bent overtuigd dat taalniveau B1 het juiste is voor jou. Maar jouw
teksten ineens van kop tot staart omtoveren is best lastig. Waar begin je en
waar moet je op letten? Met deze checklist kom je een heel eind.

Je zinnen zijn niet langer dan 15 woorden, het liefst zelfs niet
meer dan 10.

De content is overzichtelijk met tussenkopjes, witregels en
kaders.

Je schrijft actief.

Je tekst heeft een logische opbouw.

De belangrijkste boodschap staat bovenaan.

Alle woorden hebben de B1-check overleefd.

Metaforen en beeldspraak zijn niet terug te vinden in jouw tekst.
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Work it!

Omschr f je doelgroep
Schrijf, teken, kleur en knutsel jouw doelgroep. Hang 'm op, deel het met je
collega's en spreek de lezers altijd op de juiste manier aan.

Wist je dat ...
SEO al lang niet meer hoofdzakelijk om zoekwoorden
draait?
Leesbaarheid, kwaliteit en antwoord op de zoekvraag zijn
veel belangrijker.

Google echt niet meer in knip- en plakwerk trapt?
Originele content is veel waardevoller!

80% van de Nederlanders je teksten beter leesbaar
vindt als deze op B1-niveau geschreven zijn?
Alinea’s gemiddeld 60 woorden lang mogen zijn?
Vindt Google niet alleen leuk, maar is ook
mobielvriendelijk.

Google niet langer trapt in witte/onzichtbare tekst met backlinks en zoekwoorden?

Google zó slim is, dat ie zelfs rekening houdt met de
relevantie van jouw link op een andere website?
Jouw bouwbedrijf op een damesmode website, dat vindt ie raar ...

Je geen robot bent? En je dus ook niet zo hoeft te
schrijven?
Google begrijpt onze mensentaal. Snapt synoniemen.
En heeft het echt wel door als jij onmogelijke zinnen
maakt om je zoekwoord erin te proppen.

Waardevolle content hoger scoort dan tekst die je voor
Google maakt?
We van Panda naar Penguin gingen, door naar EAT en
inmiddels bij BERT zijn aanbeland in de Google updates?

Je een webpagina niet zomaar kan verwijderen of
verplaatsen?
Je verhuist toch ook niet zonder je nieuwe adres aan familie
door te geven? Google wil ook graag een verhuisbericht van je
website.
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7 tips om je doelen
b te stellen
Aan het einde van het jaar is het dé tijd om doelen te formuleren voor het nieuwe jaar. Zoek
die notitie eens op. In je notebook of op de laptop. Inmiddels zijn we een half jaar verder.
Hopelijk kun je wat doelen afstrepen. En ga verder met wat erover blijft. Met een scherpe
blik.

1

Streep af wat je bereikt hebt dit jaar. En geef jezelf hier een schouderklopje voor.

2

Alles doorgestreept wat af is? Houd je lijst overzichtelijk. Maak een nieuwe met alles wat nog

3

Zijn de dingen die je hebt afgerond ook echt af? Of kan je hier weer op voortborduren? Stel

wel moet gebeuren.

dan nieuwe plannen hieraan.

Zijn de doelen die je hebt bedacht nog te bereiken binnen een half jaar? Of gaat dat je te

4

boven? Tijd om je ambities bij te stellen. Deel ze op in meer behapbare stukjes. Deze kan je
wel halen voor het einde van het jaar.

Is de visie van het bedrijf nog hetzelfde? Of zijn jullie een andere koers gaan varen? Dan

5

passen de doelen die je aan het begin van het jaar stelde niet meer bij nu. Tijd om die aan te
passen.

Je gaat zo lekker dat door heel je lijstje één grote streep kan. De rest van het jaar achterover

6

leunen is niet nodig hoor. Stel nieuwe doelen voor jezelf. En streef ernaar deze te behalen voor
het einde van het jaar.

De komkommertijd is aangebroken. Het moment om alvast vooruit te plannen. Wat willen jullie

7

volgend jaar bereiken met het bedrijf? Wat voor nieuwe strategieën zijn er? Bedenk ze nu
vast. Lijkt wat vroeg. Maar ervaring leert dat het einde van het jaar al druk genoeg is.
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