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Tof dat je mijn e-book hebt gedownload.
 
Mijn naam is Susan Wind. Ik help therapeuten & coaches door ze in te laten zien dat ze met simpele woord
aanpassingen een compleet vernieuwde tekst creëren. 
 
Hoe ik dat doe?
 
Ik organiseer trainingen en workshops en ik ben gek op 1 op 1 coachingsgesprekken met een heerlijk bakje
cappuccino. Ook ben ik als coach verbonden aan het MasterMoves programma van Eelco de Boer.
Maandelijks help en inspireer ik de deelnemers van MasterMoves met het schrijven van pakkende teksten
in de breedste zin van het woord. 
 
Loop je vast of wil je dat ik even met je meekijk naar je teksten,  stuur een mailtje naar
info@newenergy4you.nl of meld je aan bij mijn besloten Facebook groep.
 
Veel leesplezier!

 
 
Weet jij voor wie jij schrijft? 
 
Waarom moet je anders zijn dan anderen?
 
Het is belangrijk als ondernemer je plek in de markt te
kiezen. En bij voorkeur ook nog een unieke plek zonder dat
je marketingbudget in een vloek en een zucht is verdwenen
aan advertentiekosten.  
 
Door deze unieke plek te kiezen in de markt geef je een
specifieke groep mensen een reden om voor jou te kiezen. 
 
Daarom is het belangrijk om niet dezelfde plek in de markt
als je concurrent te kiezen.
Kiezen is belangrijk. Want je kunt niet alles voor iedereen
zijn.
 
Heb jij je doelgroep nog niet helder? Lees deze bijlage : In 5
stappen je doelgroep bepalen [inclusief gratis template] 

Maar voordat je verder leest

Hey!  

https://www.eventbrite.nl/o/newenergy4you-susan-wind-20015808704
https://www.newenergy4you.nl/wp-content/uploads/2019/04/Doelgroep-2.0-1.pdf


#1

#2

Maak op een simpele manier je tekst veel krachtiger
met dit kleine foefje. 
 
Veel woorden maken een zin ingewikkeld. Schrijf
daarom met korte zinnen. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
in de meeste gevallen - vervang door:  meestal 
door middel van - vervang door:  door, met 
met als reden - vervang door:  omdat 
in de trant van - vervang door:  zo, zoals 
in de zin van - vervang door:  zo, zoals 
naar aanleiding van - vervang door:  omdat 
 
Je zegt hetzelfde, maar het scheelt weer veel
woorden.

#3

Schrijf actief. 
 
Een tekst die veel passieve zinnen bevat, wordt
vaak als afstandelijk ervaren. 
 
Schrijf actief bijvoorbeeld:  
 
Niet: De tekst wordt door haar gelezen. 
Wel: Ze leest de tekst.
 
Een makkelijke tip om passieve zinnen in je tekst
op te sporen is je tekst te scannen in Word op het
woordje ‘door’.

Probeer te schrijven zoals je praat zonder
dat het echt spreektaal wordt. Want als je
schrijft zoals je gewend bent te praten komt
het natuurlijk over en dat is prettig om te
lezen. 
 
Geen moeilijke en langdradige zinnen met te
veel komma’s. Dit was voor mij een echte
‘eye opener’. 
 
Zo simpel kan het zijn…
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#5

#4

#6

Twijfelwoorden.
 
Laat deze woorden weg: 
 
misschien, wellicht, mogelijk
enzovoort

Je lezer heeft meestal weinig tijd en
scannen je tekst om te zien of het de
moeite waard is om verder te lezen. 
 
Maak het de ‘scanners’ makkelijk door te
werken met koppen in je tekst. 
 
Hier en daar een vetgedrukt woordje werkt
ook goed.

Start je tekst met een goede openingszin. 
Een goede openingszin bevat een vleugje mysterie.
Als de zin vragen oproept door een woord of naam
die om nadere uitleg roept.
 
Dit zorgt ervoor dat je lezer verder wil lezen. 
 
Bijvoorbeeld. 
 
Met Touch of Matrix stonden we voor een enorme
uitdaging. 
 
Met deze methode bieden we de oplossing voor
jouw nekklachten.  
 
Wat voor uitdaging?  
Wat is die methode? 
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#9

#8

Gebruik geen woorden die je niet zelf
dagelijks gebruikt en vermijd vakjargon.

Zonder pakkende koptitel word je verhaal
niet gelezen. 
 
En dat is zonde. 
 
In deze bijlage heb ik verschillende
formules beschreven om zinderende
koptitels te creëren.

Zet een PS in je verkooppagina of aan het
eind van je e-mail. 
 
Zet hier je aanbod neer of een andere hele
belangrijke mededeling. 
 
Dat is een dienst voor iedereen die direct
naar beneden scrolt.

https://www.newenergy4you.nl/wp-content/uploads/2019/04/Titel-blog-1.pdf
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#11

Hoe bijvoeglijke naamwoorden je tekst verpesten.
 
Ter uitbreiding van mijn ultieme Masterclass-
schrijven, deze keer een subliem spiekbriefje met
heerlijke bijvoeglijke naamwoorden. Handig als je
meerdere pagina’s moet vullen met geweldig
wervende tekst, en je fenomenale voorraad aan
fantastische bijvoeglijke naamwoorden op dreigt
te raken.
 
Dit gebeurt als je te veel bijvoeglijke
naamwoorden gebruikt.
 
Een beetje overdreven, maar hierdoor haken je
lezers af.

De kunst van het schrijven is steeds zoveel

te schrappen dat duidelijk is wat bedoeld

wordt. 

Vermijd saaie werkwoorden zoals: worden,

gebeuren en plaatsvinden. Hoe sprekender je

werkwoorden zijn hoe meer je tekst gaat leven.

Ik geef je een voorbeeld. 

 

Niet: Onze behandelingen vinden vooral in de

avonduren plaats. 

 

Wel: Onze behandelingen zijn vooral ‘s avonds.
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#15

#14

Ben je zzp'er, schrijf dan niet in de wij vorm. 

 

Je bent tenslotte alleen. 

’Wij’ is heel onpersoonlijk.

 

Teksten resoneren beter bij de lezers als je

schrijft met ‘Ik’.

Probeer beeldend te schrijven om je lezer het

verhaal in te trekken door het vermijden van deze

11 oersaaie werkwoorden: 

 

Zijn, worden, staan, gaan, lopen, kijken, hebben,

praten, doen, maken en komen.

 

Meestal kun je ze vervangen door synoniemen die

je verhaal in één klap beeldender maken.

 

Synoniemen vind je op: www.synoniemen.net

De afhakers.

 

Niet meer dan vijftien woorden in een zin.

 

Niet meer dan drie lettergrepen in een

woord  

 

Niet meer dan vijf zinnen in een alinea.

 

Beperk uitroeptekens !!???

 

Wollig taalgebruik 
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#18

#17

 

 

Teksten die lekker weglezen zijn

geschreven met afwisselend korte en

lange zinnen.

Voorkom berichten die aan een stuk

geschreven zijn. Ook op sociale media. 

 

Een aantal tips om je tekst lekker te laten

lezen. 

 

# gebruik witregels

# gebruik af en toe vetgedrukte woorden 

# gebruik bulletpoints of vinkjes 

# maak je linkjes in een andere kleur 

# maak gebruik van plaatjes

Gebruik emotie in teksten en beschrijf het

probleem van je klant. 

 

Emotie raakt mensen. Een boodschap komt

extra goed bij iemand binnen als je emotie

toepast. 

 

Speel in op de wensen en problemen van de

lezer. Met inlevingsvermogen maak je een echte

verbinding met de lezer. 

 

De stap om een afspraak met jou te maken is

veel sneller gezet.

 



#19

[vervolg]

Tip: loop je teksten eens na of je voldoende

emotie hebt toegepast. 

 

Wil jij weten hoe jij dit kunt toepassen in jouw

praktijk?

 

Schrijf je in voor een van mijn trainingen via

www.newenergy4you.nl

60 % van de lezers heeft schrijfniveau
B1.
 
Taalniveau B1 staat voor eenvoudig
Nederlands. De overgrote meerderheid
van de bevolking begrijpt teksten die op
taalniveau B1 zijn geschreven. 
 
Taalniveau B1 kenmerkt zich door het
gebruik van veel voorkomende woorden
en korte, eenvoudige en actieve zinnen.
[Bron: Rijsoverheid]
 
Dit vraagt om eenvoudige teksten
zonder moeilijke woorden.

Dit was het alweer. 
 
Ik hoop dat het je iets heeft gebracht. 
 
Op mijn website heb ik nog vele blogs
geschreven die je verder op weg helpen
in jouw praktijk. 
 
Mijn eerst volgende trainingen vind je
hier
 
 
 
 
 

https://www.newenergy4you.nl/
https://www.eventbrite.nl/o/newenergy4you-susan-wind-20015808704

