
Opvallen met
jouw bedrijfs-
teksten

Zo  word  j e  de  parad i j s voge l

tus sen  de  k raa ien



Merde!
Het liefst schreeuw jij jouw producten of

diensten van de daken. Maar wanneer je

dit enthousiasme in tekst om probeert te

zetten, loop je al snel spaak. 

 

Sodeju, dat is moeilijker dan je dacht. Je

begint te murmelen over zaken als

ontzorgen. En knipt en plakt wat van de

concurrent. Dit gaat niet goed. Je raakt

verstrikt in een web van nietszeggende

woorden. 

 

Jouw verhaal hangt niet aan een rode,

maar een zijden draad. Zelfs jij zou je

eigen product of dienst zo niet kopen. 

 

Merde.

Gelukkig heb je ons. Wij helpen je om die

onsamenhangende brij in je hoofd om te

zetten in een logisch verhaal waar jouw

klanten niet omheen kunnen. 

 

Of je nu sportsokken of hypotheken

verkoopt. Let maar eens op. 

 

Verwacht geen hippe truc of quick-fix,

want een goede profilering bedenken

kost tijd. Heb je daar geen zin in, haak

dan maar alvast af. Of je brieft een

copywriter. Maar waarmee eigenlijk - als

je zelf al niet weet wat je wilt vertellen? 

 

Maakt deze intro je wel enthousiast en zit

je al met je toetsenbord in de aanslag? Leg

dat dan maar weer weg. Eerst gaan we

nadenken.



You all laugh at me
because I’m different. 

 
I laugh at you because

you’re all the same.



Kies de
klant die
kiest voor
jou 

Het klinkt als een open deur, maar geloof

me: hier gaat het vaak al mis. Dus ik stel de

vraag toch maar: voor wie is jouw product

of dienst bedoeld? 

 

Iede… Stop! Iedereen is een verboden

antwoord. 

 

Ik maak geen geintje. Ik wil dat je een

doelgroep kiest. Zo specifiek mogelijk.

Dus, op wie richt jij je?

 

Vrouwen van middelbare leeftijd met een

fascinatie voor handwerken. Mensen die

bang zijn voor de tandarts. Labradoodle-

fans. Denk er maar eens goed over na.

 

En ja, dat betekent dat er ook mensen

buiten de boot vallen. Dat is niet erg. Niet

iedereen hoeft bekeerd te worden tot

jouw product of dienst. 

 

Als klant heb ik liever dat je mij gericht

aanspreekt. Zodat ik het idee heb dat een

product of dienst er speciaal voor mij is. 

 

Dat de maker ervan mij tot in de kern

begrijpt. Precies weet wat mijn wensen en

behoeftes zijn en daar een op maat

gemaakte oplossing voor biedt. 

 

Dat wil ik.



Verkoop de
goede cola

Zelfs grote merken durven zo’n specifieke

doelgroep te kiezen. 

 

Denk maar aan de Coca Cola light

reclame. Bezwete, gespierde

glazenwassers, tuinmannen en bezorgers

trekken een ijskoud blikje cola open om

hun dorst te lessen - elke vrouw ligt in

katzwijm.

 

Maar stoere mannen willen ook cola

drinken. En dan trek je niet zo'n

vrouwendrankje open met je

berenklauwen.

Voor hen is er daarom Coke Zero. De

verkopen stegen direct.

 

Dus: durf te kiezen. Maak je niet druk

over de potentiële klanten die je mist.

Besteed liever extra aandacht aan de

doelgroep die je wel bereikt. 

 

Zorg dat de lezer zich bijzonder voelt.

Richt je op zijn interesses en problemen.

Praat in zijn taal.

 

Kijk maar wat er gebeurt als je dat niet

doet:



Ben je skeer, maar hoor
je niks meer? 

Je bent toch niet
helemaal barkie, dus pak

je scooba en scoor bij
Schoonenberg

Hoorcomfort een
hoortoestel dat je geen

extra doekoe kost.



Niet 
doen 
dus.
Kleine kans dat de quote op de vorige

pagina 65-plussers die een

gehoorapparaat nodig hebben,

aanspreekt.

 

Ga dus na wie jouw klant is. Wat zijn

zijn behoeften? Welk probleem

ervaart hij en wat is jouw oplossing

daarvoor? 

 

Jij bent niet jouw doelgroep

 

Stel jij verkoopt een softwareoplossing

waarin de klant al zijn administratie

op één platform bijhoudt. Misschien

heb jij als echte tech geek de behoefte

om uit te wijden over alle techniek. 

 

 

Jouw doelgroep is daar waarschijnlijk 

helemaal niet in geïnteresseerd. Zij

willen liever weten wat ze aan jouw

product hebben. In hoeverre jouw

oplossing hun leven vergemakkelijkt.

Het zal hen worst wezen welke

techniek daar achter zit, als het maar

werkt.

 

Vind je het lastig om te bepalen wie

jouw klant is en wat hij wil? 

 

 

Maak dan een ijkpersoon. 

 

 

https://www.doorlotje.nl/blog/doelgroep-bepalen-met-een-ijkpersoon
https://www.doorlotje.nl/blog/doelgroep-bepalen-met-een-ijkpersoon


Pronk met
je eigen
veren
“Ha fijn, dus nu kan ik gaan schrijven.” Uh,

nee. Sorry. Je bent nog niet eens op de

helft. 

 

Een scherp en krachtig verhaal, daar moet

over worden nagedacht. Het is zoals

leiderschapsgoeroe Simon Sinek ooit

tijdens zijn wereldberoemde TED Talk zei: 

 

“Jouw doelgroep koopt niet wat je doet,

maar waarom je het doet.” 

 

Werk aan de winkel dus. 

Je koopt Rituals omdat je jezelf of een

ander wilt verwennen. De producten

staan voor een bepaald gevoel. De luxe,

bewaardoos met glanzend lint en

katoenen label sluit hier perfect bij aan.

 

Lush daarentegen richt zich veel meer op

handgemaakte, eerlijke producten en

spreekt zijn klanten aan op

zelfbewustzijn. Koop je hier een stuk

zeep, dan snijdt een medewerker dat ter

plekke voor je af. Alsof je een stuk kaas in

een delicatessenwinkel koopt. 

 

Dat wordt vervolgens in een simpel, 

milieuvriendelijk zakje gestoken dat het

verpakkingsmateriaal tot een minimum

beperkt. 

 

Twee ogenschijnlijk dezelfde producten

krijgen een andere lading door het

verhaal dat je eraan verbindt. 

 

Zorg dat jij ook een verhaal hebt. En dat

je anderen goed uit kunt leggen waarom

je iets op een bepaalde manier doet.

Voor wie de afgelopen jaren onder

een steen lag. Bekijk hier de video.

Een goed voorbeeld van de waarom is het

verschil tussen Lush en Rituals. Zij

verkopen min of meer dezelfde

milieuvriendelijke, natuurlijke producten. 

 

De waarom is echter heel anders en trekt

daarmee een ander publiek over de

drempel.

https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA
https://www.youtube.com/watch?v=u4ZoJKF_VuA


Klus!
Omschrijf jouw merk of bedrijf in 5

woorden. Zo ontdek je de kern van jouw

dienstverlening. 

1.
2.
3.
4.
5.

https://www.doorlotje.nl/blog/doelgroep-bepalen-met-een-ijkpersoon


Oke, but
why?
Succesvolle merken durven anders te zijn

dan de rest. Een koers te kiezen die perfect

bij hen - en hun doelgroep - past. 

 

Onderzoek jouw onderliggende waarden

en stem daar jouw bedrijfsvoering en

teksten op af. Wat maakt jouw product of

dienst uniek? 

 

CoolBlue doet alles voor een glimlach.

Daarom doen zij klanten van een ‘vandaag

besteld, morgen in huis’-belofte,

stimuleren ze de doelgroep om creatieve

bouwsels te knutselen van de

kenmerkende blauwe verpakkingsdozen 

 en posten ze regelmatige ludieke filmpjes

zoals oma-dag. 

Bedenk je altijd dat het best anders mag.

Graag zelfs. Als het plaatje maar klopt.

 

 Kledingmerk TwoThirds gooit alle regels

van de 24-uurs economie overboord en

laat klanten makkelijk 3 maanden

wachten op een bestelling. Maar dan wel

met een verdomd goede reden:

 

Hun kleding wordt gemaakt van plastic

afval uit de oceaan. Om het milieu zo

min mogelijk te belasten worden

bestellingen pas verzonden als er een

volle container kan worden verscheept. 

 

Meer bedrijven werken overigens volgens

deze manier. Denk bijvoorbeeld aan het

Nederlandse Koopeenkoe.nl. Om

overproductie in de hand te houden,

slachten zij de koe pas als 100 procent

van het dier is verkocht. 

 

Wat is jouw verhaal?

https://www.youtube.com/watch?v=jVmgJr6TGbA


Klus!
Een goed lopend verhaal bevat een aantal

vaste elementen. Zet jouw profilering in

de steigers met deze 5 punten.

 

Over wie of wat gaat het?1.
2. Waar liep je tegenaan?
3. Wat hielp?
4. Waar ben je trots op?
5. Wat levert het op?

https://www.doorlotje.nl/blog/doelgroep-bepalen-met-een-ijkpersoon


When the why is clear,
the how is easy.



Gebruik een
spiekbriefje
Als je geen marketingafdeling tot je

beschikking hebt, geldt voor jouw

contentmarketing het aloude ‘beter goed

gejat dan slecht verzonnen’. 

 

En dan bedoelen we losjes inspireren en

niet kopiëren. Hoe dat mis kan gaan,

ontdekte The Verve toen zij een sample

van de Rolling Stones 'leende' voor hun hit

Bitter Sweet Symphony. 

 

Na een slepende rechtszaak hielden zij

geen rooie rotcent over aan hun kaskraker.

 

Grappig, de songtekst lijkt zo een self

fulfilling prophecy te zijn. 

 

Maar ik dwaal af.

Cause it's a bitter sweet symphony this life
Trying to make ends meet 

You're a slave to the money then you die

Bittersweet symphony - The Verve

https://www.doorlotje.nl/blog/doelgroep-bepalen-met-een-ijkpersoon
https://www.doorlotje.nl/blog/doelgroep-bepalen-met-een-ijkpersoon


Claim
your fame
De bottom line: kijk aandachtig naar

bedrijven die jij tof vindt, maar pleeg

geen plagiaat. Waarschijnlijk levert het je

toch niets op.

 

Onderzoek in plaats daarvan welke 

elementen jou aanspreken en pas die toe

op je eigen bedrijf. Zo ontstaat er vanzelf

een blauwdruk voor al jouw

communicatie. Maak hier content bij die

er perfect bij past. 

 

Kom je er toch niet uit? Smeer jouw keel

maar alvast, want wij raken niet

uitgevraagd of jouw bedrijf. 

 

Yes! Laat mijn bedrijf shinen 

http://www.doorlotje.nl/contact

