
Werkboek Module 2

SMIT CLUB

Oefening 1: In kaart brengen van je verkooptraject. 

1) Als ik overweeg om dit product of deze dienst te kopen; hoe wil ik dan 
dat het mij laat voelen? 

2) Als ik overweeg om dit product of deze dienst te kopen; wat zijn dan 
de dingen die ik wil dat het voor me doet? 
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3) Als ik overweeg dit product te kopen, wat zijn dan sommige dingen 
of gevoelens die ik hoop dat het voor me wegneemt? 

Maak een lijst met de voordelen die je uit opdracht 1 hebt 
overgehouden: 
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Opdracht 2: De Klap op je Voorhoofd test 

Gebruik de bovenstaande lijst en streep de voordelen die niet door de 
“klap-op-je-voorhoofd” test komen weg.  

Als je het lastig vind om in te schatten welke wel en welke niet; gebruik 
dan het voorbeeld wat ik in de video noem en vervang de uitspraken 
door die met  de voordelen uit je eigen lijst.  

Gelukt? Dan gaan we nu de overgebleven voordelen nog 
aantrekkelijker, ontroerender en meeslepender maken.  

Opdracht 3: Persoonlijk, Specifiek en Emotioneel maken 

We gaan op zoek naar alternatieve manier om de overgebleven 
voordelen te omschrijven. Op een manier die onze aandacht vastpakt. 
Dat gaat met vallen en opstaan.  

Simpel gezegd: je gaat op zoek naar andere, interessantere manieren 
om hetzelfde te zeggen.  

—> Bedenk per voordeel 5 alternatieve manier om ze te omschrijven 
—> Denk hierbij aan de drie kenmerken: Persoonlijk, Specifiek en 
Emotioneel. 
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Opdracht 4: Finetunen van je copy 

• Verwissel met vergelijkbare woorden. Je kunt hiervoor een 
synoniemenlijst gebruiken 

• Ga op zoek naar een sterker werkwoord. Hebben is bijvoorbeeld 
den zwak werkwoord. Krijgen is al wat beter maar Pakken is nog 
beter. Merk je het verschil? 

• Probeer je voordeel als vraag te formuleren in plaats van een 
statement. En andersom 

• Probeer de “tone of voice” te veranderen door het bijvoorbeeld 
meer spreektaal te maken, of meer formeel, meer agressief, 
zachter, pragmatischer ect. 

• Om je te inspireren vanuit welke emoties je zou kunnen schrijven 
voeg ik hier een “wheel of emotions” toe wat ik vaak zelf gebruik. 
Probeer te kijken of je voor meerdere emoties een aanpassing van 
je copy kunt verzinnen.  
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Opdracht 5: Bedenk je Tagline 

Hulp bij het schrijven van een goede tagline: 

• Bedenk hoe je je bedrijf of dienst zou omschrijven aan iemand als je 
maar 8 woorden had om het te zeggen. Welke woorden moeten er 
dan absoluut in staan? 

• Gebruik alleen woorden die jou ideale klant (daar is ie weer) zou 
gebruiken als ze over je bedrijf praten. Als je twijfelt over hoe ze 
praten; zoek wat mensen op die je ideale klant zijn (of op ze lijken) 
en stel ze vragen. gewoon aan de telefoon of op het schoolplein. Of 
via een survey (surveymonkey.com, typeform.com) 

• Als het goed voelt, gebruik alliteratie, rijmwoorden of een grapje om 
je tagline spannender te maken.  

Je zult door verschillende versies van je tagline gaan voor je “the one” 
gevonden hebt. Pas je tagline steeds aan tot je tevreden bent. Probeer 
‘m ook uit op verschillende mensen om je heen! 

Als jullie het leuk vinden kunnen we in het vragenuurtje brainstormen 
over je tagline met elkaar?

http://typeform.com
http://typeform.com
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Opdracht 6: Schrijf je koptekst(en) 

Het ultieme headline recept is: 

Combinatie van gelijke delen van een voordeel van je product 
of dienst, intrige en de woorden van je ideale klant.  

Of anders gezegd: neem een voordeel van je product of dienst, 
bedenk hoe je het gaat verwoorden op een manier die de 
aandacht van je ideale klant pakt. 

1. Waarschuwing [blank] 
Waarschuwing: is je auto echt klaar voor de winter? 
Waarschuwing: dat ene ding dat de meeste mensen vergeten 
voor ze met vakantie gaan 

2. Hoe [blank] ervoor zorgde dat ik [blank] 
Hoe een idee dat ik in de douche had me afgelopen week 1500 
euro opleverde 
Hoe een gesprek met mijn oma mij een betere vriendin heeft 
gemaakt 

3. Ben jij [blank]? 
Schaam jij je voor je teennagels? 
Ben jij echt klaar om te leren koken? 
Ben jij stiekem bang voor je baas? 

4. [blank] manier om te [blank] 
22 manieren om je direct gelukkiger te voelen 
3 manieren om je hond te trainen 
6 manieren om je te kleden als een Parisienne 

5. Als jij [blank] bent, kan je [blank] 
Als jij een yogalerares bent kan jij je eigen website maken! 
Als jij een jonge moeder bent, kan je hier gratis samples krijgen 
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6. Geef me [periode] en ik geef jou [blank] 
Geef me 4 minuten oer dag en ik geef jou een kalmere jij 
Geef me 8 weken en ik geef jou je eigen webdesign skills 
 
7. De luie [blank] manier om te [blank] 
De luie manier om je badkamer schoon te maken 
De luie manier om het perfecte verjaardagscadeau te kopen 

8. Herken jij de [getal] eerste signalen van [blank]? 
Herken jij de eerste 5 signalen dat je je baan niet meer leuk 
vindt? 
Herken jij de eerste 7 signalen van een goede vriendschap? 

9. Leer hoe je gemakkelijk kan [gewenst resultaat] 
Leer gemakkelijk tango dansen 
Leer wat je moet weten om naar Australië te verhuizen 

10. Je hoeft niet [blank] te zijn om [gewenst resultaat] 
Je hoeft geen nurd te zijn om je eigen website te maken 
Je hoeft geen maatje 34 te hebben om er geweldig uit te zien 

11. Maak jij deze fouten [blank]? 
Maak jij deze fouten als je nieuwe schoenen koopt? 
Maak jij deze fouten als je solliciteert? 

Kies 5 van de bovenstaande voorbeelden en vul ze in voor je 
eigen product/dienst. Hou daarbij de voordelen van je product/
dienst in gedachten! 
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Opdracht 7: FAQ 

Schrijf alle vragen die je kunt verzinnen omtrent je product of 
dienst op en formuleer de antwoorden. En onthou: Er bestaat niet 
zoiets als teveel FAQ’s! 

Opdracht 8: Run de SPELLINGS CHECK over alles wat 
je geschreven hebt. 

Een goede tip om fouten uit je tekst te halen is om het 
‘achterstevoren’ te lezen. Dus begin bij de laatste zin,  dan de zin 
ervoor ect. Op die manier ga je niet “mee in je verhaal” en kan je 
sneller fouten opsporen. 

Heb je inspiratie na al die schrijfopdrachten? Schrijf dan alvast ook 
drie blogposts die je later kan inzetten. 

Opdracht 9: Schrijf de teksten 

Plan in de komende dagen wat tijd in om de teksten voor je 
website te schrijven. Zoals in module 2 naar voren kwam heb je in 
ieder geval tekst voor de volgende pagina’s nodig: 

• Home 
• Over ons/mij 
• meer tips: https://marleendekorver.nl/over-mij-pagina-7-tips/  
• Diensten/Product pagina  
• Contact 
• Privacy Policy (Onder de huidige regelgeving heeft bijna elke 

website een privacyverklaring nodig, omdat de meeste websites 
gebruik maken van cookies. ) 

• Sales Page (niet in je menu) 
• FAQ 
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Handige links: 

Algemene voorwaarden maken: 
https://algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl/   
RocketLaywer.com   (kan je helpen bij het opmaken van privacy 
verklaring en voorwaarden) 

Meer info: 
https://www.charlotteslaw.nl/zin-en-onzin-algemene-
voorwaarden-website/  

https://algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl/
https://tc.tradetracker.net/?c=30140&m=12&a=358542&r=smitclubpromo
https://www.charlotteslaw.nl/zin-en-onzin-algemene-voorwaarden-website/
https://www.charlotteslaw.nl/zin-en-onzin-algemene-voorwaarden-website/
https://algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl/
https://tc.tradetracker.net/?c=30140&m=12&a=358542&r=smitclubpromo
https://www.charlotteslaw.nl/zin-en-onzin-algemene-voorwaarden-website/
https://www.charlotteslaw.nl/zin-en-onzin-algemene-voorwaarden-website/

