
Creëer je eigen 
Over-Mij pagina 

Deze template hoort bij de Over-Mij pagina blog. Creëer met deze 
template eenvoudig een opzet voor je Over-Mij pagina door de 
lege ruimtes in te vullen.  

• graag ... 
• haten … 
• uitnodigen ... 
• hunkeren naar ...... 
• niet kunnen achterhalen hoe ze ... 
• moeite hebben om ... 
• stiekem hunkeren naar ... 
• op zoek zijn naar ... 
• wanhopig willen ... 
• helemaal voorbij zijn ... 
• helemaal in zijn voor ….. 
• helemaal klaar zijn voor…..  

Ik werk met / ik maak producten voor / ik train / ik 
coach / ik spreek / ik help mensen/ondernemers die ...



: meer hebben/krijgen/kijken ............ als je ze laat inzien......... 
 
: meer krijgen ................hoewel het voelt als............... 
 
: omgaan met.....................terwijl je meer krijgt........ 
 
: ze precies krijgen wat ze willen, dat is........ 
 
: breng meer ................. in hun leven.................. 
 
: verander.........in................ 
 
: oplossen ............. , zodat........ 
 
: meer voelen, zodat................ 

[indrukwekkende referentie # 1] 
[indrukwekkende referentie # 2] 
[indrukwekkende referentie # 3] 
[indrukwekkende referentie # 4] 
 

Ik heb

 
Ik help ze / ik herinner ze eraan / ik train ze/  
 ik geef ze de tools om ze te laten zien hoe ze...



En als ik niet [bedrijfsactiviteit die je doet doe, 
zoals schrijven, coachen, trainen, of onweerstaan- 
bare producten maken] en [of een andere zakelijke activiteit 
die je vaak uitvoert], kan ik worden gevonden ... 

[Noem 1- 3 hobby's of andere passies] 
 
[Heeft je familie, inclusief ‘aparte’ vrienden? Deel een beetje 
over hen, hier.] 
 
[Hou van reizen? Noem een   paar van je favoriete plekken] 
 
[Heb je iets eigenzinnigs dat je echt wilt laten zien? 
 

Als je meer wilt weten, zijn hier [aantal] dingen die je 
niet over mij weet ...  

[Fascinerend en leuk feit # 1] 
[Fascinerend en leuk feit # 2] 
[Fascinerend en leuk feit # 3] 
[Fascinerend en leuk feit # 4] 
[Fascinerend en leuk feit # 5] 
enzovoort....

Werk met mij 

[Voeg één manier toe waarop ze de volgende stap met je kunnen maken. 
Meld je aan voor uw nieuwsbrief,training enzovoort]  



[mijn voorbeeld]

Als [commercieel] teksten fanaat help ik therapeuten en coaches die moeite hebben met 
het smeuïg op papier zetten van hun prachtige verhaal. 
 
Ik laat ze inzien dat ze veel meer klanten krijgen door hun authentieke verhaal te vertellen 
vanuit het hart, zodat de lezers een oprechte verbinding met ze voelen. 
 
Ik heb al vele ondernemers geholpen uit te zoeken wat zij hier te doen hebben op deze 
planeet [hun ‘Why”] en dit te vertalen naar een pakkende tekst. Maar ik vind het ook 
belangrijker dat ze zelf ontdekken hoe ze op een eenvoudige manier met simpele 
aanpassingen teksten kunnen schrijven, zodat ze meer klanten aantrekken. 
 
Als ik niet schrijf of coach, ben ik elke dag een slaaf van mijn stappenteller en tel driftig 
elke avond mijn Weight Watch punten in de hoop dat ik mij niet overeten heb of teveel 
drink veel lekkere cappuccinonootjes heb gedronken met mensen die mij inspireren. 
Sta ik elke zaterdag fanatiek juichend aan het voetbalveld van mijn zoon en dompel mij 
graag onder bij mijn geitenwollen sokken therapeuten collega’s om even alles weer los te 
laten wat mij op dat moment belemmerd. 
 
Daarnaast geef ik regelmatig rondleidingen aan boord van indrukwekkende 
cruiseschepen, gewoon omdat ik dit super leuk vind. Ook ben ik als coach verbonden 
aan 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. En werk ik hard aan mijn nummer 1 van mijn bucketlist: ik wil binnen 2 
jaar dè Copywriting-expert worden voor therapeuten en coaches.   
 
Wil jij ontdekken hoe je op een eenvoudige manier met simpele aanpassingen teksten 
schrijft?  
 
Schrijf je dan in voor een van mijn trainingen. 

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

