
  



  

WAAROM HET EERDER NIET WERKTE… 
 
Dit ga ik voortaan anders aanpakken. 
 

5 inzichten over mijn eigen marketing. 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



  

CHARISMA & INSPIREREND VERMOGEN 
 
5 manieren om mensen te boeien zonder te verzadigen, zijn: 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5 altijd belangrijke bezwaren die ik voortaan in AL mijn marketing en communicatie 

voortaan ga pareren/wegnemen, zijn: 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



  

VERTROUWEN  
 

 

Zo ga ik mensen meer vertrouwen geven in mijn boodschap & marketing. 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dit zijn redenen waarom mijn aanbod en boodschap nú relevant is.  

 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



  

CONTROLEVRAGEN 
 
 

Stopkracht en grijpkracht 
§ Pakt het meteen, als iemand op de wc zit te scrollen en jouw boodschap voorbij ziet 

komen? Qua beeld, qua tekst, qua titel, qua knoppen?  

§ Wil ik, zeg maar, meteen alles uit mijn handen laten vallen en hier aandacht aan 

besteden? 

§ Zie ik meteen wat “het is”, zonder echt na te denken? 

§ Blijf ik zelf geboeid, en lezen? Of dwaalt mijn aandacht stiekem af? Of moet ik mijn 

‘best’ doen om mijn aandacht erbij te houden? 

§ Word ik vermaakt? Of verrast? Of emotioneerd? Of geïnspireerd? Of meegenomen 

op avontuur? 

§ Word ik direct een nieuwe wereld in getrokken? 

§ Zit ik METEEN in het verhaal? Zie het meteen voor me? 

§ Begin ik op het hoogtepunt, de apotheose? 

§ Zit ik als lezer/kijker direct in het probleem, in het moment?  

§ Heb ik ‘de etalage’ goed ingericht?  

§ Val ik met de deur in huis? 

§ Herkent mijn ideale klant zich hier meteen in? 

§ Valt dit op in de tijdlijn? 

§ Blijf ik zelf scrollen / lezen / kijken? 

 

Woorden 
§ Zou mijn klant dit ook ’s ochtends verzuchten als hij wakker wordt? 

Bij twijfel of nee; aanpassen! 

 

§ Zouden dit de woorden zijn die een klant er zelf aan geeft, bijvoorbeeld in gesprek 

met een partner, collega of vriend? 

Bij twijfel of nee; aanpassen! 

 
§ Zijn dit woorden die een krachtige associatie hebben en in lijn liggen met het doel 

van je communicatie?  

 
§ Zijn het woorden die direct een beeld of emotie oproepen? Of het vooral een 

verstandelijk, mentaal gebeuren?  

 



  

§ Is het spreektaal? Zou je het ook zo hardop zeggen? 

Zo nee: aanpassen! Schrijftaal was alleen interessant voor de juf op de basisschool.  

 
§ Gebruik ik mijn woorden strategisch slim? 

 
 

Beelden  
§ Ziet het er lekker uit, als in: valt het op, ‘pakt’ het, springt het in het oog?  

Denk aan: tijdlijn op Linkedin, Facebook, Insta, Youtube, etc.  

 

§ Presenteer jij je met invloed, likeability en expertise? 

Bij twijfel: test je beeldmateriaal, bijv via Photofeeler.  

 

§ Past het qua uitstraling bij jouw merkwaarden en waar je als merk voor staat? (tip: 

Doe de gratis test op Howtofascinate.com ) 

 

§ Zijn beeld en tekst ondersteunend aan elkaar? Versterken ze elkaar? 

 

§ Omzeil je de cliches? (Ik verbied je om voortaan ‘Amerikaanse-achtige clichematige 

stockfoto’s te gebruiken!) 

 

§ Gebruik ik slim ‘kijklijnen’? (Laat ik de persoon bijvoorbeeld kijken naar de call to 

action?) 

 

§ Dit werkt goed qua beeldmateriaal. Lijntjes en patroontjes. Kleurcontrasten (geel 

werkt bijvoorbeeld goed op Facebook, omdat het erg contrasteert met het blauw 

van Facebook). Knappe gezichten. Bloot. Emotie (lachen, huilen, etc). Lijnenspel. 

Felle kleuren. Grote contrasten. Opmerkelijk: vrouwen kijken meer naar kleur, 

mannen meer naar contrast.  

 

§ Is het beeld dat ‘eigen’ is? Zou iemand van een kilometer afstand bij wijze van, jouw 

signatuur of jou als afzender, er nog in kunnen zien? 

 

§ Gebruik slim de natuurlijke manier van kijken (in de westerse wereld lezen we van 

links naar rechts. Rechtsboven is van oudsher een soort voorkeursplaats. En 

symbool voor vooruitkijken, naar de toekomst toe.) 

 

§ Ziet het beeld er verzorgd en professioneel uit? (Nuance is hier wel op zijn plaats: 

het is ook afhankelijk van je merkwaarden, boodschap, context en kanaal waar je de 

foto plaatst. Een nonchalante ‘backstage’ selfie achter je laptop op facebook of insta 



  

stories kan uitstekend werken. Dan nog geldt: wellicht is het wel handig om de vieze 

vuilnisbak op de achtergrond, zeg maar, uit beeld te verplaatsen J ) 

Relevantie  
§ Snap ik meteen als lezer/ontvanger/kijker waarom ik dit moet 

lezen/bekijken/luisteren?  

§ Snap ik meteen als lezer/ontvanger/kijker waarom ik dit NU moet lezen/ 

bekijken/luisteren? 

§ Geef ik direct, zonder introductie, en wordt meteen duidelijk: what’s in it for me?  

§ Snapt een holbewoner nog wat je bedoelt? Of een kind van 12? 

§ Wordt meteen duidelijk waarom iemand zijn portemonnee moet pakken? 

§ Wordt meteen duidelijk waarom iemand NU zijn portemonnee moet pakken? 

§ Wordt meteen duidelijk waarom iemand niet kan wachten? 

§ Geeft dit antwoord op belangrijke vragen en zorgen die je klant ook daadwerkelijk 

heeft en ervaart? (Of vind je het vooral zelf interessant J ) 

 
 

Verbinding 
 

§ Stel dat ik mijn klant zou zijn. Zou ik me dan echt gezien, ervaren en erkend voelen? 

§ Spreek ik mijn klant aan op het punt waar hij ZELF ERVAART dat hij staat (m.a.w. de 

symptomen vanuit zijn perspectief, niet jouw analyse.) 

§ Zou ik snappen denken dat jij hier, bij mij, een soort vlieg aan de muur bent, een 

camera hebt hangen en in mijn hoofd/hart kunt kijken? 

§ Kun jij de voorbeelden en specifieke details benoemen zoals alleen een INSIDER dat 

zou kunnen? 

§ Ga je de emotie werkelijk AAN in JEZELF (en van daaruit naar de ander)? Of blijft het 

een mentaal spelletje? (n.b. dit is iets anders dan drama!) 

§ Heb je dingen genoemd die voor JOUW KLANT ook echt interessant zijn? 

 
 



  

Story  
§ Zie ik het voor me? 

§ Kan ik een scene van een film beschrijven op basis van je verhaal? 

§ Zie ik als lezer/kijker wat jij hebt gezien? 

§ Hoor ik als lezer/kijker wat jij hebt gehoord? 

§ Voel ik als lezer/kijker wat jij hebt gevoeld? 

 

 

Impact van je boodschap 
§ Rekt dit het perspectief op van mijn klant, waardoor hij kan zien dat er (nog) meer 

mogelijk is? 

§ Zou dit een nieuwe benadering kunnen zijn, zoals mijn klant het nog niet eerder 

heeft bekeken? 

§ Bij twijfel of nee; wees scherper op de snede of zoek een nieuwe invalshoek. 

§ Gaat mijn klant op deze manier anders naar zichzelf kijken? 

§ Gaat mijn klant op deze manier anders naar ‘de mogelijkheden’ kijken? 

§ Geef ik een nieuw visie op een bestaand probleem? 

§ “Onthul” ik iets dat ze nog niet gezien, gehoord, ervaren hebben?  

§ Zie ik problemen die de ander nog niet doorheeft of heeft gesignaleerd? 

§ Snij ik dwars door alle bullshit heen? Kan ik in 1 of 2 zinnen zonder omwegen 

zeggen wat hier “de waarheid” (of, soms beter gezegd: de kern van de kwestie) is? 

§ Raak ik dieperliggende motieven, overtuigingen en denkbeelden (over zichzelf of ‘de 

wereld’) van de klant? 

§ Presenteer ik dingen die de klant nog niet ziet (maar wel heel relevant voor ze zijn)? 

§ Breng ik een soort boude stelling of stevige boodschap of diepere waarheid of 

nieuw paradigma of nieuwe visie?  

§ Confronteert mijn boodschap (in die zin: dat we mensen aan het denken zitten)? 

Confronteren kan ook betekenen; spiegelen, een nieuw perspectief aanbrengen, 

een vraag stellen, iets ter discussie stellen/onderzoeken ‘klopt dat eigenlijk wel’, etc. 

§ Durf ik alleen te staan in mijn boodschap? Zou ik dit verhaal ook vertellen als 

niemand het met me eens is? 

 



  

 

Energie en intentie 
§ Breng ik mijn boodschap vanuit liefde en service (i.p.v. bijv. mijn eigen frustratie of 

irritatie)? (nb. Ik schreef vroeger zelf altijd vanuit frustratie en in boosheid. En hoewel 

het goed kan zijn om dingen van je af te schrijven. Voor de ander is de ‘energie’ 

achter de boodschap altijd voelbaar of merkbaar). 

§ Communiceer ik vanuit innerlijke wijsheid, observatie en ervaring (i.p.v. bewijzen en 

gelijk willen hebben of erkend / gezien te willen worden?  

 

(N.b. Ik heb me hier zelf zeker ‘schuldig’ aan gemaakt. Ik kan het verschil in content 

direct zien. Het voelt een beetje ‘geforceerd en schreeuwerig’. Soms is het prima, en 

heel nuttig om van daaruit te communiceren maar laat het niet de overhand krijgen. 

De ander zal het merken en je wordt er meestal juist minder aantrekkelijk door en/of 

trekt de mensen aan die ook graag schreeuwen J ) 

 

Call to action 
§ Is meteen duidelijk wat er moet gebeuren? (denk aan: iets aanvragen, kopen, 

aanmelden, downloaden, gesprek boeken etc. ) 

§ Herhaal ik die call to action op verschillende momenten en plekken? 

§ Is die call to action niet over het hoofd te zien?  

§ Kan ik, ook als ik dronken ben, half in slaap lig, op de wc zit te scrollen, met m’n 

ogen half dicht en nauwelijks aandacht hebbend voor je boodschap, nog steeds 

direct zien wat er moet gebeuren en welke actie van mij als lezer/ontvanger nodig 

is? 

§ Springt die call to aciton meteen in het oog.  

§ Nodigt het jou zélf uit om te klikken? (Bij twijfel: doe de “wc test”!) 

 

 
 
 


