
Shut up!
Waarom  j ouw  ove r  ons  pag ina

n ie t  ove r  j ou  hoe f t  t e  gaan



Jij doet er
niet toe
Jij hebt een bedrijf. En je wilt nieuwe

webteksten. Nu kun je best leuk schrijven,

maar jezelf op de borst kloppen, daar ben

je niet zo van. Daarom blijf je maar

struikelen over die verdomde Over Ons-

pagina. Je weet gewoon niet zo goed wat je

moet zeggen. Maar de Over Ons-pagina

hoeft helemaal niet over jou te gaan. Vaak

liever niet zelfs.

 

What’s in it for me?

 

“Maar mijn bedrijf gaat toch over mij?” Ja

en nee. Het klinkt misschien hard, maar ik

ben als lezer vooral geïnteresseerd in

mezelf. Ik wil dat je mij op jouw Over

Ons-pagina ervan overtuigt dat ik jouw

product of dienst nodig heb - meer niet.

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 een aantal jaar

als barman te besluiten dat je

begrafenisondernemer wilde worden:

niet interessant. Evenmin ben ik

benieuwd naar jouw twee teckels of

fascinatie voor Heel Holland Bakt. 

 

Heeft jouw leven een direct raakvlak met

jouw dienst of product, dan kan het wel

de moeite waard zijn om er iets over te

zeggen. Run jij een hondenkennel dat

zich specialiseert in moeilijk opvoedbare

teckels, dan wordt het ineens relevant dat

jij ze zelf ook hebt. Of als wandelen je uit

een depressie hielp en je daarom

sindsdien wandelcoachsessies in de

natuur organiseert. Alleen relevante

zaken dus.



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

 

Wanneer ik zeg dat je mij moet

overtuigen, bedoel ik niet dat je me moet

overladen met jargon of technische

termen. 

 

Ik wil niet horen dat jij mijn website met

een HTTPS en SSL-certificaat levert.

Sterker nog: ik heb misschien geen idee

wat dat betekent. Maar wanneer je me

vertelt dat jij ervoor zorgt dat de

achterdeur van mijn website potdicht blijft

voor hackers, snap ik het wel. 

Containerbegrippen horen in de kliko

 

Als jij jouw product of dienst wilt

verkopen, moet je eerst weten waarom

een ander hierop zit te wachten. Het is

dan niet de bedoeling dat je wat vage

termen begint te strooien. Omdat het nou

eenmaal interessant klinkt. Of omdat je

eigenlijk zelf ook niet zo goed weet wat

jouw bedrijf een ander oplevert. 

 

Dus, wees concreet! Zeg niet dat je

ontzorgt, 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



Lees en huiver

2 eyeopeners



Dit is de Over Ons-pagina van een

uitvaartondernemer. We hebben

de tekst geanonimiseerd, maar hij

bestaat ECHT. Huilen.

I don’t care waar en wanneer Anke is

geboren

Haar huwelijkse staat is me ook om het

even

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.

Dat lichaamsverzorging een

belangrijke rol dient klinkt mij als

verdrietige nabestaande heel vervelend

in de oren.

Die eerder genoemde onderwerpen

‘zoals participatie, warmte,

betrokkenheid’ stonden misschien op

een andere pagina, maar hier heb ik ze

niet gezien.

Ik wil tot slot niet tot een uitdaging

behoren voor een persoonlijke

uitvaart.

Wat gaat hier fout?

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.



Nog een bedrijf dat het niet snapt

Wat gaat hier fout?

 

Bekend en gevierd is fijn, maar waar

blijkt het uit en hoe helpt het mij?

Ook hier maakt het me niet uit dat het

bedrijf al in 2000 is gestart

Wanneer heb ik al die genoemde

diensten nodig?

Wat moet ik met een groep experts?

Over dit soort privacygevoelige zaken

praat ik liever met één professional.

‘Van dienst te kunnen zijn’: dus je doet

het niet?

Als je toch landelijk werkt, waarom

krijgt de kleine plaatsnaam dan zo’n

prominente rol?

Je suggereert dat er meerdere

keurmerken zijn, maar je noemt er

slechts één. Nu geloof ik niet dat je er

meer hebt.

Wat heb ik aan ouderwetse service? Ik

heb liever moderne oplossingen voor

hedendaagse problemen.

Ik krijg overal koffie, dat onderscheidt

jou niet van een ander.

Ja, die laatste twee zinnen. Ik mag het

hopen. Maar goed, misschien ben ik

verwend.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

6.

7.

 

 

 

8.

 

 

9.

 

10.

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.



Niemand is perfect, maar
ik ben wel echt heel goed



Genoeg
gebitcht
Tijd voor actie. Zorg dat jouw Over

Ons-pagina 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.

Kom van jouw rugklachten af met

onze hulp

Je slaapt lekkerder in onze bedden

Online scoren, daar gaat het

tegenwoordig om. Jij behaalt betere

resultaten met onze hulp.

Start met de ‘what’s in it for me’:

1.

2.

3.

Na jaren van onderzoek met meer

dan 100 proefpersonen

ontwikkelden wij de ultieme

behandeling.

Door gebruik te maken van

refurbished materiaal sparen we de

planeet. Je hoeft ‘s nachts dus niet

meer wakker te liggen over jouw

ecologische voetprint.

Jarenlange ervaring met SEO-

teksten voor onze brede groep

opdrachtgevers bewijst dat keer op

keer.

Vertel daarna waarom ik moet kiezen

voor jou:

1.

2.

3.

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


Je mag
eindelijk
persoonlijk
worden

Noem een aantal onderscheidende

punten ten opzichte van de concurrentie.

Let op: ik wil nog steeds niet lezen dat jij

mij ‘ontzorgt’. Dat zegt me helemaal

niets. 

 

Vertel me liever hoe je dat doet

bijvoorbeeld door ook buiten

kantoortijden bereikbaar te zijn of

doordat je dagelijks een vragenuurtje

organiseert.

 

Som als het interessant is ook wat

partners op.

Laat jouw geboortedorp of eerste bijbaan

alsjeblieft nog steeds achterwege, maar je

mag me nu best iets persoonlijks

vertellen. Zonder dat het een dagboek

wordt, uiteraard.. 

 

Voeg sowieso een goede, professionele

foto aan de pagina  toe of maak hiervoor

een korte video. Doodzonde nummer 1

naast een irrelevant levensverhaal zijn

stockbeelden. Of een korrelige

telefoonpica waar je met gekreukte

blouse 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.



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.

 

Strooi ook lekker met kaders, bullets,

buttons en links. Perfect voor als je veel te

vertellen hebt, maar geen

informatieoverkill wilt. Als ik

geïnteresseerd ben in een bepaald

onderwerp, klik ik gewoon lekker door. 

 

Zo hop ik als lezer van de ene naar de

andere pagina in jouw website en raak ik

steeds meer overtuigd van jouw

meerwaarde.

 

Sluit af met een call-to-action. Laat

daarbij het kopje koffie achterwege. Dat

krijg je bij iedereen. Geef liever een twist,

of daag de lezer uit. 

 

Bijvoorbeeld: moeite om op

blogonderwerpen te komen? Wedden dat

wij er 50 hebben in een uur? Neem maar

eens contact op.

Vertel dit alles als een mooi verhaal.

Benoem de pijnpunten van jouw

doelgroep en formuleer jouw drijfveren

om deze weg te nemen. 

 

Geef voorbeelden die aanspreken en

benoem terloops de oplossingen die jij

hierbij biedt. Geef dit alles een tekstueel

sausje dat leest als een roman.

 

En o, ja. Hou hier ook rekening mee:

 

Grote kans dat ik als lezer via mijn

mobiele telefoon op jouw website kom. Je

zult inmiddels ongetwijfeld enorm

interessante onderwerpen te vertellen

hebben, maar wanneer mijn volledige

scherm gevuld is met een grote lap tekst,

haak ik af. 

 

Maak jouw alinea’s daarom nooit langer

dan 70 woorden. Liever zelfs niet meer

dan 50. Dat leest veel fijner.



When the why is clear,
the how is easy.



Checklist

Start met de what's in it for me
Omschrijf de meerwaarde aan de hand van een voorbeeld
Vertel hoe jij er zo goed in bent geworden en wat je doet
Koppel dat ook weer terug naar mij en zeg hoe je mij met
die kennis verder helpt
Gebruik bullets en kaders om zaken te benadrukken
Plaats een link naar jouw LinkedIn voor meer
achtergrondinformatie
Plaats ook links naar producten of diensten (2 of 3
maximaal)
Voeg tussenkopjes toe
Houd de alinea's kort
Eindig met een call to action
Gebruik een passende foto van jou

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.


