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Copywriter’s Cheatsheet 
 

Deel 1 - De basis 
 
Teveel open deuren? Door naar het volgende hoofdstuk: voor gevorderden. 

Hou het kort 
Een leeg scherm in Word is geen uitnodiging om het helemaal vol te schrijven. En ja: dat 
geldt ook voor duurbetaalde advertentieruimte. En driedubbel met extra kaas voor 
social kanalen.  
Focus. Vertel eerst wat voor de doelgroep belangrijk is. Wat dat is, ligt aan je product, 
de markt en het medium. Ga in het hoofd van de lezer zitten en vraag je af hoeveel tekst 
jou niet zou afschrikken en hoeveel tijd je in een verhaal wilt investeren. Wees daarin 
eerlijk. Ook naar je klant.  
 

Geen lijdende vorm 
“De koffie wordt voor u bereid door onze professionele baristas” Of “Een professionele 
barista bereidt uw koffie.”. Wat klinkt beter? Als je kiest voor versie 1, ben je af. 
Lijdende vormen zijn voor ambtelijke notulen en onwelkome correspondentie van de 
overheid. Het is verstoppen achter onnodig ingewikkelde zinnen en afstand scheppen 
tussen zender en ontvanger. Soms ontkom je er niet aan, maar vermijd ze in het 
algemeen als een besmettelijke ziekte.   
 

Zorg voor structuur 
Wat je ook graat schrijven, je hebt een opzet nodig. Een structuur of geraamte. Als je 
dat niet hebt, loop je een levensgroot risico dat je gewoon maar begint en leegloopt. 
Terwijl je schrijf, bedenk je wat je schrijft. Dat leidt af en zorgt voor ruis en onbelangrijke 
details. Maak een bulletpoint opzet voor je verhaal. Waar vertrek je en waar werk je 
heen? Als je dat hebt, kun je die structuur gaan volhangen met mooie zinnen. 
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Oefen op iets naars 
Wat je ook schrijft, je schrijft het zelden voor jezelf. Je probeert mensen te overtuigen of 
te informeren. Dat doe je het best in hun taal. Met woorden die zij begrijpen en die hen 
aanspreken. Inleven in je doelgroep is lastig. Het vraagt empathie. Het goede nieuws: je 
kunt het leren. Een van de oefeningen is schrijven voor mensen die ver van je afstaan. 
Een voorbeeld: als jij zelf links stemt bij de verkiezingen, schrijf dan een tekst voor 
mensen die PVV stemmen. Verkoop hun standpunten alsof het die van jou zijn. Dat wil 
niet zeggen dat je het zelf hoeft te voelen. Sterker nog: de kans dat jij als Groenlinkser 
zelf ooit teksten gaat schrijven voor onze nationale peroxide-joker, is minimaal. Maar 
het is wel een goede oefening.  
 

Doe je research 
In het verlengde van de vorige tip: onderzoek je doelgroep. Hoe verder die groep van 
jou afstaat, hoe meer input en begeleiding je kunt gebruiken. Daarom doe je research. 
Koop hun tijdschriften, lees hun kranten, bekijk de Youtube kanalen die zij ook bekijken 
en gebruik desnoods producten die zij ook gebruiken. Probeer hun taal na te bootsen. 
Niet helemaal, maar ver genoeg om herkenning te krijgen. Sla je door, dan wordt je 
tekst familiair en dat werkt ook niet. Je probeert iets te verkopen, niet om vrienden te 
worden.  
 

Laat het rijpen 
Net als goede wijn en schimmelkaas waarvan je ogen licht gaan tranen, wordt tekst 
beter met de tijd. Niet door het gewoon ergens neer te leggen en er het beste van te 
hopen, maar door het nog een of twee keer weer op te pakken en nog eens door te 
lezen. En dan kleine tot middelgrote aanpassingen te doen. Moet je echt hele blokken 
gaan weghakken? Dan is er in het begin iets misgegaan. Uithuilen en opnieuw beginnen. 
Zie de volgende tip. 
 

De prullenmand is je vriend 
Als je echt vastloopt op een tekst, kun je eindeloos blijven aanpassen, schrappen, fijn 
slijpen en anderszins aanmodderen. Maar beter gooi je weg wat je hebt en wacht je een 
dag. Na een dag zijn de ruis, de onbelangrijke details en de woordgrappen die je toen 
wel leuk vond, weggezakt en onthoud je alleen de hoofdlijnen. Schrijf ze zonder opsmuk 
op en je hebt de structuur van je nieuwe tekst.  
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Ga wandelen 
Om twee redenen is dit een goed idee: 

1) Beweging. Als je beweegt, stimuleer je je brein. En je geeft je creativiteit een 
welgemikte schop onder de kont. Geen kletspraat. Wel keiharde wetenschap. 
Google het maar. 

2) Verandering van omgeving. Je creatieve brein vaart wel bij prikkels. En in je 
geruststellend grijze open “workspace” of beige kantoor op een afgeschreven 
industrieterrein, ken je op een gegeven moment alles wel. Dus: zero prikkels. 
Verander van omgeving. Een boswandeling is pure smeerolie voor vastgelopen 
brainstorms. Of duik de kroeg in. Alles voor de creativiteit. Proost.  
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Deel 2 – Voor gevorderden 
 

F*ck autocorrect.  
Zet het uit. Of leer jezelf die spataderen onder je woorden te negeren. Schrijf eerst je 
verhaal. In een volgende ronde corrigeer je het maar. Je kunt niet tegelijkertijd 
scheppend en corrigerend schrijven. Zo’n rood kringeltje is precies het signaal dat je 
jezelf niet moet geven als je iets aan het creëren bent: “je doet iets fout”. Of erger nog: 
een of andere Harry bij Microsoft denkt dat je iets fout doet omdat ie wel 38 verloren 
Swahili-dialecten in woordenboeken heeft gevouwen, maar reclametaal heeft 
weggelaten. Want daarin gelden een paar grammaticale regels niet. In het verlengde 
daarvan: er zullen opdrachtgevers zijn die vinden dat copywriters vooral foutloos 
moeten schrijven. Negeer ze. Of lach ze uit. Kies maar. Feit is: als je weinig tijd hebt om 
een tekst te schrijven, of je bent bezig met lastige materie waardoor je sterk focust op 
de inhoud, maak je fouten. Maar er zijn meer mensen die foutloos Nederlands kunnen 
schrijven dan mensen die een goede tekst kunnen schrijven. Maar zo’n klant duidelijk 
dat het daarom verstandig is om iemand anders nog een keer door de tekst te laten 
lopen.  
 

Weg met comités 
Als wij Nederlanders ergens goed in zijn is dat polderen: lekker compromissen sluiten. 
En zeiken. En dijken. We zijn eigenlijk best goed in een boel dingen nu ik erover nadenk. 
Maar terug naar de comités. Die mogen brandend het raam uit. Een wijs man zei ooit: 
“Vraag een comité een paard te ontwerpen en je krijgt een dromedaris.” Waarom? 
Omdat iedereen een mening heeft. Iedereen denkt dat hij/zij kan schrijven. En dat klopt. 
Vrijwel iedereen in Nederland kan een coherente zin vormen en woorden zo achter 
elkaar zetten dat er een zin ontstaat. Ze vergeten een ding: maar weinig mensen kunnen 
zo schrijven dat anderen het ook graag lezen. Jij bent de expert. Dat is jouw taak. Laat je 
niet meeslepen in scenario’s waarin 10 mensen mee mogen lezen met en commentaar 
mogen geven op jouw werk. Je mentale gezondheid en je carrière zullen je dankbaar 
zijn.  
 

Jij bent de expert. Stel je zo op 
Er is een belangrijk verschil tussen broodschrijvers en copywriters. Broodschrijvers zijn 
de mensen die opdrachten van klanten – plat gezegd - klakkeloos en kritiekloos 
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aannemen. “Maak het beter” is dan vaak de briefing. Resultaat van deze interactie is 
een tekst die iets soepeler is opgeschreven, maar aan lengte en slaapverwekkend 
vermogen niks heeft ingeleverd. Copywriters bekijken een tekst kritisch, zien dan 
bijvoorbeeld dat er veel te veel in verteld wordt en beginnen “waarom” vragen te 
stellen. Niet om de eikel uit te hangen, maar omdat je je verplicht voelt om een goed 
product op te leveren. Daar ben jij voor. En je zit tegenover die klant omdat die dat niet 
zelf kan. Dus vraag waarom bepaalde zinnen erin staan. Waarom alle kenmerken van 
het bedrijf erin staan, tot en met de afmetingen van de fabriekshal en het wattage van 
de lampen op het personeelstoilet. Help je klant die kenmerken eruit te halen die hem 
fundamenteel anders in de markt zetten dan zijn concurrenten. En om de clichés te 
vermijden die hem juist heel er op die concurrentie laten lijken. Dan mogen ze je 
vervelend vinden. En kritisch. Maar je levert minimaal een tekst op waar je zelf mee kan 
leven. En maximaal haal je er een klant uit die het licht ziet en je nooit meer kwijt wil.  
 

Graaf dieper 
Dit stuk heeft misschien niet direct betrekking op alle teksten, maar het helpt je wel als 
je een klant moet helpen zich te positioneren. Niet zelden lijden marketingmensen en 
vooral eigenaren aan bedrijfs- of productblindheid. Hun product is het beste. Omdat zij 
dat geloven. Die toestand is begrijpelijk, maar leidt in 120% van de gevallen tot een 
zend-tekst met lange lijsten van pluspunten. Vaak zonder enig onderscheidend 
vermogen. Graaf daarom wat dieper. Vaak zijn bedrijven gestoeld op een gedachte. 
Twee vrienden die vonden dat iets beter kon. Een familie die zelf een rotervaring met 
een product hadden. Mensen met een ideëel doel.  Die achtergronden zijn voor veel 
bedrijven zo vanzelfsprekend dat ze er – ook intern – niet meer over praten. Maar vaak 
zijn het wel prachtige vetrekpunten voor een verhaal dat je lezer meteen pakt. Dus graaf 
dieper. Ook als dat soms schuurt. Uiteindelijk worden jij en je klant er beter.  
 

Wees duidelijk 
Voor een goede tekst moet je soms direct zijn richting je klant. Kritische vragen stellen, 
twijfelen aan voorgaande uitingen, doorvragen bij andere mensen in het bedrijf. Leg van 
tevoren uit dat je niet alleen maar gaat zitten ja-knikken, maar dat je enige doel een 
topresultaat is. Dat zachte heelmeesters stinkende wonden achterlaten. Dat je hun 
budget zo optimaal wilt inzetten. Het kan soms oncomfortabel aanvoelen, maar bij de 
juiste klanten bouw je er credits mee op. En je zult zien dat het werk er veel beter van 
wordt. 
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Zoek een goed doel 
Goede doelen draaien om emoties. Ze hebben een vurige wens om problemen de 
wereld uit te helpen of minimaal te dempen. En ze gebruiken emotie om voor dat doel 
mensen geld uit hun zakken te kloppen. Voor een goed doel werk je altijd gratis. Dat 
geeft je niet alleen een goed gevoel, maar ook kansen: 
 

- Omdat je gratis werkt, kun je meer ruimte voor jezelf pakken. Je werkt 
immers gratis en je kunt je opdrachtgever in alle redelijkheid duidelijk 
maken dat je dan ook zelf de stijl bepaalt. Immers: jij bent de expert en je 
steekt er je eigen tijd in.  

- Je kiest een doel omdat het je aan je hart gaat. Daardoor kun je de 
emotie bij dat doel voelen. En zeer waarschijnlijk goed doorvertalen naar 
teksten. Daardoor is je empathische basis sterker en hoef je minder te 
zoeken naar een stijl voordat je begint met schrijven. Jouw eigen stijl 
wordt dan je vertrekpunt. En zo krijg je de kans om die de trainen en 
sterker te maken.  

- Bovendien is zo’n doel vaak een mooie vermelding op je portfolio en kun 
je er met smaak over vertellen op de kanalen waar je jezelf promoot.  

 

Laat het aspiratieniveau voor je werken 
Mensen zijn iets en ze willen iets zijn. Het verschil daartussen is het aspiratieniveau. 
Voorbeeld: pubers willen graag volwassen zijn. Of dat lijken. Daarom schrijf je voor een 
12-jarige op de toon van een 15-jarige. Dat verschil geeft hen het gevoel dat je ze 
begrijpt. Dat zit hem in je woordkeuze, je zinsopbouw en de situaties die je beschrijft. Ik 
weet het; het is een abstracte tip. Maar als je een doelgroep hebt die wat lastiger te 
bereiken is, kom je met research en direct contact met die doelgroep een heel eind.  
 

Dompel je onder in je doelgroep 
Als je er echt niet uitkomt, is het tijd voor veldonderzoek. In een vorige tip ging het al 
over research. Nu is het tijd voor veldonderzoek. Ga de straat op. Probeer te luisteren in 
de omgeving waar mensen het product gebruiken. Hoor hun overwegingen. Noteer hun 
woorden en gebruik die in je tekst. Toplocaties: de Hema, de Action, de kroeg, de 
bibliotheek en Centerparcs. 
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Haal je doelgroep erbij 
Soms kun je gewoon niet schrijven voor een bepaalde doelgroep. Een voorbeeld: 
https://anneveldt.net/portfolio/buro-werktuig/  
De vraag van een aantal overheidsinstanties was om een campagne tegen 
jeugdwerkloosheid te bedenken. Dat zou hebben betekend dat een aantal veertigers 
boodschappen moesten gaan richten aan 16-25-jarige schoolverlaters die op geen 
enkele vorm van overheidscommunicatie reageren. Een onbereikbare groep van 
jongeren met specifieke issues en een vaak geheel eigen taalgebruik. In die situaties ga 
je niet zelf bedenken of schrijven. Je zet de doelgroep zelf aan het werk. In dit geval 
deden we het door een bureau voor en met werkloze jongeren op te zetten. Zij spraken 
de taal en begrepen de manier van communiceren. Wij begeleidden hen en hielpen hen 
de middelen te maken. Zo sloegen we meerdere vliegen in 1 klap.
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Voor de freelancers 
 

Doe nooit iets meteen gratis 
Komt een man bij een tankstation. Hij vraagt aan de kassamedewerker: “Wat kost een 
druppel benzine?” Zegt die kassamedewerker: “1 druppel? Die is gratis”. “Mooi”, zegt 
de klant. “Druppel dan mijn tank maar vol.”.  
Ziehier een van de problemen met gratis werken. Het is vaak een aanloop naar nog 
meer werk en tijd die je geacht wordt gratis weg te geven. Als iets gratis is, heeft het 
geen waarde. Dus vraagt een sluwe klant er steeds meer van.  
Als een potentiële klant meteen begint over tarieven, kortingen of investeren, weet je 
een ding zeker: die persoon ziet de waarde van jouw werk niet. Dat is vaak niet eens 
persoonlijk. Het is niet zelden een indicatie dat ze de waarde van creativiteit en goede 
teksten niet zien. Als je er een paar hebt meegemaakt, herken je de signalen.  

- Ze laten bijvoorbeeld een website bouwen met een simpele briefing: het moet er 
goed uitzien. Zonder na te denken over de inhoud.  

- Ze zenden vooral. Veel plaatjes van hun producten. Veel toelichting. Veel wol en 
clichés in de teksten.  

- Ze weten vooral zelf goed wat ze willen vertellen en vragen jou om het “allemaal 
iets mooier op te schrijven.” 

- En misschien wel het belangrijkste teken: ze hebben meestal een volslagen 
fantasieloze pay-off. Iets als “Uw partner in bakstenen.” Of “Meer dan een 
buikspreker”. 

 
Vermijd ze. Steek er een half uur in om ze uit te leggen dat je werk waarde heeft omdat 
het ze onderscheidt van de concurrentie. Heef heeft waarschijnlijk geen zin, maar van 
zo’n gesprek leer jij veel.  
 
Trouwe klanten kun je natuurlijk wel gratis helpen. Bijvoorbeeld met kleine klusjes of 
het in je eigen tijd een aanpassen van een tekst die eigenlijk niet op jouw bordje ligt, 
maar die wel beter kan.  
 

Leer stijlen na te bootsen 
Dit is een bonus-skill. Je moet dit niet 100% van de tijd willen doen.  Maar zo af en toe 
kun je er – vooral nieuwe – klanten heel blij mee maken. Zij komen namelijk 
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gegarandeerd een keer in de situatie dat hun vaste copywriter niet kan. Dan moet jij die 
stijl overnemen. Dat leer je door het gewoon te doen. Bestudeer de originele teksten en 
let op de kenmerken, zoals zinslengte, bijvoeglijke naamwoorden, bijzondere 
interpunctie.  Lees een stuk tekst een paar keer door, leg het weg en schrijf het zelf op. 
Het hoeft niet letterlijk hetzelfde te zijn, als het gevoel maar klopt. En daarna is het een 
kwestie van doorpakken. Het is niet het meest uitdagende en profilerende werk, maar 
klanten die even omhoog zitten, zullen je dankbaar zijn. En je kunt samen met andere 
copywriters bondjes vormen om samen aan een klant te werken, zodat er altijd iemand 
is die kan leveren. 
 
 

  
 


