
IEDEREEN KAN
SCHRIJVEN
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SCHRIJFTIPS



“Ik kan niet goed schrijven.” Dat zei een klant een keer
tegen mij. En daarom stelde ze het posten op social
media steeds weer uit. Snap ik, maar dat gaat je
natuurlijk niet helpen om content te maken. Denken dat
je niet kunt schrijven, zit alleen maar in je eigen hoofd.
Want iedereen kan schrijven (op een enkeling na die het
wellicht nooit heeft geleerd).

Je hoeft echt geen ervaren copywriter of pennenvreter
te zijn om een goede post op je socials te plaatsen of
een leuke blog te schrijven. Doe gewoon alsof je tegen
een vriendin praat. Leidt het verhaal in, vertel wat er is
gebeurd en sluit het af. Et voilà; je hebt een stuk
content. 

Ok, dat is misschien wel heel makkelijk gezegd en je
verwacht waarschijnlijk iets meer handvatten van mij
dan dat, maar in de basis is dit wel waar het om gaat bij
een goede tekst; het verhaal dat je vertelt. Een verhaal
met een begin, een midden en een eind.

1.1 TEKST EN CAPTIONS



Goed; wat extra tips dan. Hoe schrijf een goede tekst en
caption die ook nog eens converteert?

Om te beginnen even dit: een tekst die zorgt dat mensen je
website bezoeken, dat ze iets bij je kopen of een formulier
downloaden is een tekst die converteert. In dit geval betekent
converteren dus het aanzetten tot een bepaalde actie.

Laten we het niet moeilijker maken dan het is he?

Ervan uitgaande dat je interessante content aanbiedt dan kan
de tekst die je daarover schrijft zeker een rol spelen. Hoe mooi
jouw foto's ook zijn, de teksten die je gebruikt, zijn even
belangrijk.

Kijk je bijvoorbeeld naar social media dan moeten jouw
volgers, maar ook het algoritme weten dat jij waardevolle
content levert. Wanneer je korte irrelevante captions of juist
super lange captions, die onleesbaar zijn, schrijft, zullen maar
weinig mensen ze lezen. En dat ziet het algoritme. De tijd die
mensen spenderen aan jouw post wordt namelijk gemeten en
ook of er interactie op jouw post plaatsvindt. Dus of mensen
het liken of een reactie achterlaten. Is dit niet voldoende dan
zal het algoritme het niet snel aan anderen laten zien, want
blijkbaar is het niet interessant genoeg.

Een tekst die converteert



Begin met een sterkte openingszin. Gebruik een 'titel' zoals je
die zou gebruiken voor een artikel of blog ook voor een social
media post als eerste zin.

Goed hoe schrijf je dan zo’n goede tekst die je super klant leidt
naar jouw doel, de conversie, zonder al te verkoperig over te
komen.

1.

Een goede titel geeft meteen weer wat men van het artikel kan
verwachten. Het kan bijvoorbeeld een beschrijving zijn van hoe je
een probleem oplost. De titel moet de lezer verleiden om verder te
lezen. 

Cijfers in een titel werken altijd goed: “7 tips om een goede   
caption te schrijven”. Maar nog beter is als je toevoegt hoe je het
probleem oplost of het eindresultaat laat zien: “7 tips om een
goede caption te schrijven die converteert.”

Heb je niet een aantal dat je kunt noemen? Gebruik dan woorden
die verleiden om verder te lezen, zoals bijvoorbeeld ‘hoe’ of
‘waarom’.  

Wees duidelijk in wat men kan verwachten. Gebruik hier
sleutelwoorden voor zoals ‘tips’, ‘manieren’, ‘trucs’. 



Bonus

Digital content marketeer Vincent Alblas stelde een lijst samen
van 200 krachtwoorden voor supersterke titels waarmee jij je
blogs, mailings en advertenties onweerstaanbaar kunt maken.
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen!

Download de lijst met 200 krachtwoorden.

2. Na een goede titel vervolg je de tekst met een goede 
    inleiding. Zorg dat je hier echt de aandacht en interesse van
    de lezer pakt, zodat hij zeker verder wil lezen. Schrijf 
    bijvoorbeeld over een probleem dat je klanten vaak hebben.  
    Een vraag die vaak gesteld wordt. Of vertel een persoonlijke 
    anekdote. De lezer wil zich herkennen of op z’n minst zich de 
    situatie voor kunnen stellen. 

3. In het middelste gedeelte beschrijf je bijvoorbeeld de 
    pijnpunten waar jouw super klant mee worstelt. Maar dit 
    mag ook precies andersom zijn en het plezier beschrijven. 
    Doe dit in bullets zodat het makkelijk scant. Een oneven 
    aantal werkt altijd het beste.

4. Daarna biedt je de oplossing voor dit probleem of hoe jij bij 
    kunt dragen aan het vergroten van het plezier. 

5. Tot slot voeg je een call to action (CTA) toe. Altijd! Of je nu
    een verkooptekst hebt geschreven, een persoonlijk verhaal, 
    of tips hebt gegeven, je roept altijd op tot het uitvoeren van 
    een handeling. Dit kan zijn ‘Download nu deze tips’, ‘Meld je 
    nu aan voor…’, ‘Reserveer nu je plekje’, ‘Koop nu met 15% 
    korting’, 'Lees onze blog voor meer informatie', etc.

https://motionmill.com/2021/06/krachtwoorden-titels-blogs-nieuwsbrieven-advertenties/


Een CTA kan ook het uitlokken van een reactie zijn door aan
het einde van je post een vraag aan de lezer te stellen. 
Het maakt dus niet uit wat je CTA is als je er maar eentje hebt.
Altijd! Ik zeg het nog maar een keer. 

Als je, net als mijn klant aan het begin van deze les, niet zo
comfortabel bent met schrijven, laat je dan vooral niet gek
maken door al deze tips en regeltjes. Maak het in je hoofd niet
groter en spannender dan het is. Probeer het gewoon eens.
Het hoeft echt niet perfect. Vertel gewoon jouw verhaal in je
eigen woorden en je zult zien dat je een mooie tekst neerzet.
En hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Dus hop
aan de slag!

Tip

Voeg een emoticon toe voor je CTA. Zo valt de CTA meer op
en het zal de conversie helpen verhogen.

Tip

Wat moet mijn super klant weten na het lezen/bekijken
van dit contentstuk?
Welke actie moeten ze ondernemen?
Hoe wil ik dat ze zich voelen na het lezen/bekijken van dit
contentstuk

Weet je echt niet hoe je moet beginnen? Stel jezelf dan de
volgende drie vragen:

1.

2.
3.



Gebruik witregels tussen alinea’s om het makkelijker
leesbaar te maken. Een woordenbrij heeft niemand zin in
om te lezen. 
Gebruik tussenkopjes bij langere teksten
Maak een serie zodat mensen blijven terugkomen; dag 4
van 10, tip 2 van 4, etc.
Bekijk je reviews of reacties van volgers op je content.
Gebruik hun woorden in jouw teksten. Dit is hoe zij praten
en waar ze zich in zullen herkennen. 
Hou het vooral simpel, zorg dat iedereen jouw tekst
begrijpt. Gebruik spreektaal.
Schrijf actief, bijvoorbeeld ‘in 10 dagen ben je fit’ in plaats
van ‘in 10 dagen zou je fit kunnen zijn’
Maak het niet (onnodig) lang. Schrap woorden/zinnen/
alinea’s daar waar je kan.
Maak je tekst visueel door het gebruik van een
dikgedrukte kop, bullets, witregels of onderstreep
woorden. Zo kan men je tekst makkelijk scannen en kijken
of het interessant genoeg is om helemaal te lezen.
Maak je tekst vooral leuk! Maak het persoonlijk. Maak het
onderhoudend. Je wilt mensen inspireren, overtuigen,
beïnvloeden, aanzetten tot actie. Elke goede tekst bevat
emotie!
Klaar met schrijven? Lees je tekst hardop voor. Voelt het
natuurlijk? Top! Voelt het saai of is het niet duidelijk?
Herschrijven!

Ik geef je nog een paar heel praktische tips om een tekst te
verbeteren. Om het bijvoorbeeld makkelijker leesbaar te
maken. Om het beter te laten converteren.

Schrijftips



Yes, je hebt het
gedaan!
Ik hoop dat je met de tips en
adviezen uit deze mini training je
iets comfortabeler voelt als het
om schrijven gaat.

Probeer het eens en laat me
weten hoe het gaat.

Deze mini training is onderdeel
van de training Content maken
waarin ik je ook nog leer hoe je
met de juiste hashtags en
zoekwoorden werkt. Hoe je
eenvoudig mooie en
professionele afbeeldingen voor
bij je content maakt en hoe je
uiteindelijk je content inplant,
zodat het je heel weinig tijd kost.

Benieuwd? Neem een kijkje op
mijn website of start direct met
de training Content maken.

Heb je veel geleerd van deze training? Laat het anderen dan
ook weten via social media enne... tag ons even, vinden we leuk!

Liefs, Ingrid

https://pinkoctopus.plugandpay.nl/checkout/social-media-content-maken
https://pinkoctopus.nl/trainingen/
https://pinkoctopus.plugandpay.nl/checkout/social-media-content-maken


De mini training Iedereen kan schrijven is een onderdeel van
de training Content maken van Pink Octopus.

Ik heb met heel veel plezier en enthousiasme deze mini
training en het volledige traject voor je gemaakt. Ik hoop,
maar weet eigenlijk wel zeker, dat je er heel veel van leert.

Dat is mijn doel; zoveel mogelijk ondernemers helpen hun
bedrijf te laten groeien met eenvoudige marketingmethodes.

Ondanks dat deze mini training uit basisstappen bestaat, heb
ik mijn kennis hierover met jou gedeeld. Het is dan ook niet
toegestaan dat jij dingen een-op-een uit deze module of het
hele traject overneemt, publiceert of anderszins deelt. 

Op alle trajecten en pakketten van Pink Octopus zijn onze
algemene voorwaarden van kracht. 

Pink Octopus - Alle rechten
voorbehouden

Januari 2023

https://pinkoctopus.nl/algemene-voorwaarden/

