
Dankjewel voor het downloaden van dit e-book. 

Vaak wordt mij gevraagd: 'Suus, wat is copywriting nu precies?'

Ik leg het je uit...

Copywriting is niet meer dan een set met woorden wat ervoor zorgt dat je lezer in
beweging komt.

Ik zie copywriting als een doosje paracetamol waarmee de (hoofd)pijn van je lezer zo snel
mogelijk wordt opgelost(met jouw oplossing/aanbod).

En om dat te kunnen hoef je écht geen doorgewinterde copywriter te zijn!

Wist jij dat een pakkende tekst bestaat uit 80% foefjes en slimmigheidjes en voor de
andere 20% er een aanspraak wordt gedaan op je creatieve denktank?

Dus jij kan dit ook!

Tenslotte, als je jouw woorden juist inzet betekent dit uiteindelijk een 'ja' (of een 'nee') op
jouw aanbod. 

Daarom geloof ik erin dat het inzetten van pakkende woorden op het juiste moment de
nummer één business ‘skill’ is dat je zou moet leren als je een winstgevend bedrijf wilt
opbouwen. 

Want als je je lezer niet kan motiveren om actie te ondernemen, hoe krijg je dan nieuwe
klanten? 

Je kunt nog zo’n fantastische dienst of product hebben, maar zonder TOPteksten is net als
rijden in de 1e versnelling – je komt écht niet ver!

Als je copywriting goed inzet, zorgt het voor méér klanten, méér omzet en uiteindelijk
méér vrijheid.

Make it simple. 
Make it memorable.
Make it fun to read.
Als energieke en creatieve copywriter & copywriting coach hou ik

van teksten die persoonlijk en vlot geschreven zijn. Teksten waar de

energie van afspat. Ik schrijf mijn teksten vanuit mijn intuïtie en

combineer dit slim met de werking van het brein. Ik luister naar wat

jij als online ondernemer hier te doen hebt op deze planeet, waar jij

voor staat, waar jouw hart van in de fik gaat en verwoord dit licht

en luchtig op een stukje papier.

Ha! Welkom...

Susan Wind 



Mijn naam is Susan Wind, als energieke copywriter &

copywriting coach hou ik van teksten die persoonlijk en

vlot geschreven teksten waar de energie van afspat. Ik

schrijf mijn tekst vanuit mijn intuïtie en combineer dit slim

met de werking van het brein. Ik luister naar wat jij als

online ondernemer hier te doen hebt op deze planeet, waar

jij voor staat, waar jouw hart van in de fik gaat en

verwoord dit licht en luchtig op een stukje papier.

Nummer 1 probleem bij veel ondernemers... 

Persoonlijke teksten zijn teksten waarbij je de lezer het gevoel geeft dat je écht met ze
in gesprek bent. Alsof je samen aan de keukentafel zit. Voor veel ondernemers is deze
manier van schrijven een behoorlijke uitdaging en voor sommigen zelfs een 'hell of a
job'.

Weet je wat nummer 1 probleem is bij ondernemers als het gaat over teksten? Dat je
waarschijnlijk voordat je schrijft gaat denken… 

...Eeeh, ja, maar wie ben ik dan? 

...Ben ik wel echt die expert? 

...Zit iemand op mij te wachten?

En weet je wat er dan gebeurt? 

Dan ga je enorm je best zitten doen met ingewikkelde woorden, omdat je professioneel
wilt overkomen. En dat professioneel overkomen is nu precies waar de meeste mensen
zo doorheen prikken. 

Wees gewoon lekker jezelf en schrijf zoals je praat. Gebruik woorden die jezelf ook
gebruikt in een gesprek.

Breingeheim

95% van wat wij doen is onbewust. Je denkt er tenslotte ook niet over na om een
deur te open of een lepel in je mond te stoppen. 

Je kunt wel stellen dat ons onderbewuste veel invloed heeft op ons dagelijkse leven.  

Wetenschappelijk is bewezen dat je het onbewuste ook kunt prikkelen en
beïnvloeden met woorden. En dat klinkt misschien negatief, maar ik bedoel het
tegenovergestelde.  

Positieve teksten geven je lezer namelijk een goed gevoel. 

Mensen die een goed gevoel bij jou hebben, zijn eerder geneigd om met je samen te
werken.

Je dienst kan nog zo geweldig zijn of je bent de beste van Nederland in jouw
vakgebied. Mensen kopen alleen van mensen waarbij ze zich goed voelen.

Vermijd daarom zoveel mogelijk negatieve woorden uit je teksten, zoals; niet, geen,
helaas, jammer enzovoort. Of woorden waarbij je een negatief gevoel krijgt, zoals;
leren, wijf, kerel, kenau, troep, rotzooi, bemoeizucht, gemeen, stout, onnozel, huilerig,
verwend, zuipen, zeuren of uitkramen. 

Dit zijn er een aantal, uiteraard zijn er nog veel meer te bedenken.

Veel plezier met het lezen van mijn overige tips!



Hoe schrijf je persoonlijk? 

Schrijf vanuit de 1e of 2e persoon  
– dus ik of jij of u. 

Schrijf niet:  ‘Veel bedrijven
zoeken..’, maar zeg ‘Jij zoekt’

Je verkoopt niks als je je lezer niet kunt
motiveren in actie te komen, maar hoe
overtuig je in je teksten?

Overtuigen doe je onder andere met
woorden, bepaalde zinnen of zinsdelen.

Bijvoorbeeld: "Met mijn programma val je 2
kilo per week af."

"Ja, duhhh… zal wel!"  Is waarschijnlijk wat je
nu denkt.

(vervolg)

Hoe klinkt dit?

"Met mijn programma val je 2 kilo per week
af, want we hebben dit getest met 1000
deelnemers en zij vielen gemiddeld 2 kilo
per week af."

Gebruik eens wat vaker de woordjes: want,
omdat en zodat in je zin en onderbouw wat
je daarvoor hebt geschreven.
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Twijfelwoorden.
 
Laat deze woorden weg: 

misschien, wellicht, mogelijk
enzovoort

Ze zwakken je tekst af. 

Waarom zou een potentiële klant
voor jou kiezen als jij niet zeker bent
van je zaak?!

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.

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 en saaie
werkwoorden. 

Zo simpel kan het zijn…
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#8 Zonder pakkende koptitel word je
verhaal niet gelezen. 

En dat is zonde. 

Ze eens het woordje 'Hoe' voor je zin
en stel een vraag aan je lezer of
schrijf een koptitel waarin je een
belofte doet en het resultaat
benoemd. Bijvoorbeeld: 

"Met dit dieet val je 5 kilo af in 7
dagen"

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 en vaak
het enige stukje tekst wat wordt
gelezen...

De meeste mensen
denken dat ze kunnen

schrijven, maar de
realiteit is dat het heel

moeilijk is om een
volslagen vreemde met

woorden over te halen bij
je te kopen 

Start je tekst met een pakkende 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 ______ stonden we voor een enorme
uitdaging. 

Met deze methode bieden we de oplossing
voor jouw ______klachten.  

Wat voor uitdaging?  
Wat is die methode? 

https://www.newenergy4you.nl/wp-content/uploads/2019/04/Titel-blog-1.pdf
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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, hierdoor haken je
lezers af.

De kunst van het schrijven is steeds

zoveel te schrappen dat duidelijk is

wat bedoeld wordt. 

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 door de oersaaie
hulpwerkwoorden eruit te halen en de zin te
herschrijven. Transformatie!
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#15
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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

Hoe voorkom je dat je lezers afhaken?

Niet meer dan vijftien woorden in een zin.

Voorkom te lange en saaie teksten. 

Niet meer dan vijf zinnen in een alinea.

Vermijd vakjargon en woorden met een

dubbele betekenis. 

Wollig taalgebruik 

Actief schrijven

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

Schrijf je woorden zoals je praat. 



Voorkom berichten die aan een stuk
geschreven zijn. Ook op sociale media.
Prikkel het brein van je lezer.  

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 verschillende lettertypes.

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.
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Teksten die lekker weglezen zijn

geschreven met afwisselend korte en

lange zinnen.
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[vervolg]

Tip: loop je teksten eens na of je

voldoende emotie hebt toegepast. 

Wil jij weten hoe jij dit kunt toepassen? 

Schrijf je in voor een van mijn trainingen

via www.newenergy4you.nl/gratis-

training

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. 

Bedankt voor het lezen.  

Op mijn website heb ik nog vele
blogs geschreven die je verder op
weg helpen in jouw bedrijf. 

Liefs Susan  

 

https://www.newenergy4you.nl/
https://www.newenergy4you.nl/


Cursus 

Ontwaak je creatieve schrijfcel en ga van 
Zero naar COPY Hero 

Start direct!

Wil je teksten voor sociale media, je video, website of e-mails verbeteren en heb
je hulp nodig bij het maken van een tekst die opvalt, en waarmee je ideale klant

uit je handen eet?  

In deze korte cursus ontdek je hoe je – van scratch af aan – een tekst schrijf die
persoonlijk, beeldend, actief is én de lezer motiveert in actie te komen. Zodat jij

een geweldige tekst creëert om jou en je merk écht te laten opvallen.

Omdat je mijn e-book hebt gedownload krijg je de cursus van 84 euro voor 29,95
euro. Gebruik de kortingscode: checklist (deze vul je in bij het afrekenen). 

https://www.newenergy4you.nl/copy%20hero/
https://www.newenergy4you.nl/van-zero-naar-copy-hero/

