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Versterk je core-schrijfspieren, het
fundament van schrijven
Als jij met je teksten jouw ideale klanten bereikt, dan groeit je bedrijf en
het verschil dat jij daarmee kunt maken. Het werkt ook andersom. Je schrijft
scherper naarmate jij groeit als persoon en als ondernemer.
Het één kan niet zonder het ander.
Je kunt nog zoveel te bieden hebben, zolang dat niet uit je teksten blijkt,
blijft het verstopt. Voor jezelf, voor je klant.
Gelukkig is schrijven niet iets magisch voor mensen met talent. Je kunt
het gewoon leren.
In dit boekje leg ik je uit welke 3 vaardigheden onmisbaar zijn bij
schrijven en hoe je daar optimaal gebruik van maakt. Samen zijn zij het
fundament van klantgericht schrijven, je core-schrijfspieren:
• je opmerkzaamheid
• je innerlijke klant
• je ervaring als lezer
Het mooie is: je hebt deze schrijfskills al. Je kunt altijd en overal op ze
terugvallen en ze doen het ook zonder wifi of 5G.
Waarom schrijven zoveel mensen dan nog teksten waarmee ze slechte
reclame maken voor zichzelf?
Omdat schrijven meer is dan opschrijven.
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Goed schrijven is je eerste versie verbeteren.
En je tweede.
En je derde.
Tot het er stáát.
Ja, dat is meer werk. Maar ook heel bevredigend, want je zíet je teksten
gewoon krachtiger worden.
En ik ben er voor je als je na het lezen van dit e-book meer hulp wilt om
het te leren.
Veel lees- en schrijfplezier,

PS Denk je nou straks goh, dit moet die-en-die echt lezen? Stuur die-en-die
dan deze link: https://schrijvenmetaandacht.nl/gratis-e-book/. Zeer
gewaardeerd.
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Skill 1

Verbeter je opmerkzaamheid
Schrijf.
En zet je zintuigen open.
Dit is veruit je belangrijkste schrijfskill. Want hiermee kun je alle
knelpunten in elke tekst opsporen.
Ik geef je meteen een leuke oefening. Je mag lekker kritisch zijn. Wat
merk je allemaal op bij deze alinea?
Vanwege het zich niet meer verkiesbaar stellen van 3 bestuursleden van
onze hockeyclub zullen per direct de bestuurlijke taken en
verantwoordelijkheden worden overgenomen door het overgebleven 5koppige bestuursteam.
Wat zie, hoor, voel, denk je?
Je hoeft nu niets te gaan herschrijven of op te lossen. Merk alleen maar
op wat je opmerkt. Of maak een printje van deze pagina en omcirkel, zet er
pijlen bij, schrijf je feedback ertussen. Doe wat voor je werkt.
Als je weet wat er aan een tekst schort, weet je ook wat je moet
verbeteren. Dan blijft het niet bij een vaag gevoel als het loopt niet lekker of
het is ‘m nog niet helemaal.
Zo kun je ook naar je eigen teksten kijken. Terwijl je schrijft of herleest,
merk je waar het hapert, gek klinkt, een vraag oproept, meer vanuit het
perspectief van de lezer kan, onpersoonlijk of moeilijk klinkt, etc.
Een paar signalen die ik vaak opmerk als ik mijn eigen teksten herlees:
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• ik vind dat de tekst in z’n geheel niet lekker oogt
• ik krijg een frons in mijn voorhoofd
• het ritme voelt niet goed
Ik ga dan na waar dat door komt en hoe ik dat kan oplossen.
Bijvoorbeeld iets met witregels toevoegen, tekst schrappen, zinnen
opknippen, alinea’s husselen en andere woorden kiezen.
Zo helpt opmerkzaamheid om je tekst te verbeteren.
Lees je tekst ook eens hardop. Je haalt er echt van alles uit, zelfs hoe het
zit met de spanningsboog in je verhaal.
• Over welke woorden struikel je?
• Op welke plek kom je adem tekort?
• Waar raak je de draad kwijt?
Bewust of onbewust weet je het als er een knelpunt in je tekst zit.
è

Elk vermoeden telt. Leer erop vertrouwen, dat is de helft van het

werk.
Soms moet je zo’n vermoeden nader onderzoeken. Leg de loep erop om
erachter te komen waar het aan ligt dat je tekst niet soepel loopt. Ligt het
aan een woord, een zin, de volgorde? Pinpointen. Dan kun je het oplossen.
Alles - hoe subtiel ook - waarvan je denkt: is dit iets?
Ja, dat is iets.
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Skill 2

Luister naar je innerlijke klant
Je weet dondersgoed hoe je als klant aangesproken en behandeld wil
worden. En hoe niet. De ergste ervaringen vergeet je nooit meer. En de
beste zorgen ervoor dat je terugkomt.
Ook jouw klant onthoudt het gevoel dat jij hem geeft.
Denk daarom eerst na voordat je begint met schrijven. Voel. Ga na. Stel
je voor dat jij je eigen klant bent. Welke vragen heb je dan?
We doen even of jij op zoek bent naar een coach, omdat je worstelt met
je privé-werkbalans. Je bent gemotiveerd en niet bang om de diepte in de
duiken. Kortom, de ideale klant voor coach Anne. En ik weet toevallig dat
jullie een goede klik zouden hebben. Je belandt op haar site en leest:
Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling in werk en/of
privéleven. Een persoonlijk proces dat onderzoek, tijd en oefening vraagt en
vaak wordt beïnvloed door diverse factoren. Omdat ieder mens verschillend
is, maken we allemaal een eigen ontwikkeling en/of herstel door. Maar
iedereen kan daar soms hulp bij gebruiken. Een coach reikt de juiste
handvatten en tools aan die men nodig heeft.
Bij welke zin vertrok jij?
Als je een beetje op mij lijkt, word jij door deze tekst geen klant bij Anne.
Haar tekst is onpersoonlijk. Het gaat niet over jou of wat jij eraan hebt. En je
weet niet waarom jij nou echt bij Anne moet zijn.
Gemiste kans voor jullie beiden.
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Geef in jouw teksten antwoord op vragen die je klant waarschijnlijk heeft.
Wat houdt het in, wat heb ik eraan, is dit echt iets voor mij?
Het doel is dat jouw ideale klant zegt: yesss, dit is precíes wat ik zoek.
En let op: elk antwoord dat je schrijft kan bij je lezer nieuwe vragen
oproepen.
Binnenkort hoor je meer.
Dan wil je klant weten: over hoeveel dagen hoor ik meer en krijg ik nog
een bevestigingsmailtje? Hoe maak ik een afspraak, waar kan ik parkeren,
moet ik mijn eigen lunch meenemen?
Beantwoord zulke vragen ook. In elk geval in je ruwe, eerste tekst. Merk
je bij het herschrijven dat het toch niet relevant is in het grote geheel, dan
kan het er altijd weer uit.
Je kunt er gemakkelijk aan voorbij gaan, al die vragen. Dan krijg je een
standaardtekst. Of een tekst waarin staat wat jij wil zeggen in plaats van wat
je klant wil weten.
Je innerlijke klant zal gaan morren.
è

De grote vraag is: merk je het dan op?
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Skill 3

Zet je ervaring als lezer in
Je begint aan een boek of artikel omdat het onderwerp je aanspreekt. En
legt het weg als de schrijfstijl tegenvalt.
Bijvoorbeeld:
• als je er niet door wordt gegrepen
• als je steeds moet teruglezen om te begrijpen wat de schrijver
bedoelt
• als er teveel lange zinnen in staan
• of alleen maar korte
• als elke zin is volgepropt met moeilijke woorden
Je weet dus wanneer iets goed is geschreven en wanneer niet. Deze
ervaring is klaar voor gebruik.
Een klein voorbeeld:
Dit template stelt u in staat om voor al uw doelgroepen passende
campagnes in te zetten en deze aan te laten sluiten op de behoeften van uw
doelgroepen.
Merk je dat deze zin te lang is? Hij is ook niet duidelijk. En nu we toch
bezig zijn: ook niet persoonlijk of klantgericht.
Even goed nadenken lost dit op. Wat wil ik eigenlijk zeggen en wat heeft
de klant eraan? En hoe zorg ik dat de lezer het in één keer snapt? Misschien
zo:
Met dit template maak je in een handomdraai een effectieve online
campagne.
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Zet je ervaring als lezer meerdere keren in tijdens het schrijven. Herlees
wat je schrijft. Bijvoorbeeld wanneer je een zin klaar hebt. En weer zodra je
alinea er staat. En het hele stuk.
Maar let op.
Als je stilletjes leest, lees je over dingen heen. Je kunt zelfs hele woorden
overslaan zonder dat je het in de gaten hebt, want je begrijpt de tekst dan
nog steeds.
Dus denk eraan om ook hardop te lezen wanneer je vindt dat je tekst
klaar is. Het werkt het beste als je doet alsof je het aan je klant voorleest. Je
merkt bijvoorbeeld kleine woordjes op die je per ongeluk zijn blijven staan
tijdens het herschrijven. Of dat je een woord storend vaak gebruikt.
è

Heb je inmiddels door hoe je 3 skills kunnen samenwerken?

Nu je weet waar je op moet letten en je opmerkzaamheid aan staat, merk
je natuurlijk niet ineens álles op. Maar toch zeker wel meer dan eerst? Laat
me gerust eens weten hoe dit voor je uitpakt.
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Knelpunten oplossen
Ok. Je hebt dus de skills om knelpunten op te sporen en je weet nu hoe
je ze inzet. Maar hoe los je die knelpunten nou op?
Het gaat te ver om daar in dit boekje diep op in te gaan. Maar ik wil het
je wel graag leren.
è

In essentie moet jij als schrijver het denkwerk voor je lezer doen. Je

gebruikt makkelijke woorden en schrijft makkelijke zinnen. En zet die in een
logische volgorde. Zo maak je zelfs de meeste ingewikkelde dingen helder.
Ja, ik weet dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan. Dus voor nu zeg ik:
begin er maar eens mee om alleen makkelijke woorden te gebruiken. Dat
zijn woorden waarvan je kunt verwachten dat je lezer die goed kent en vaak
ergens heeft gelezen.
Muis, glazen, lamp, boek, onderdeel, binnen, belasting.
En samenstellingen van makkelijke woorden.
Stoeptegel, mondkapje, boekwerk, binnenwereld, belastingvoordeel.
Nog even iets belangrijks over makkelijk schrijven.
Je lezer is intelligent, net als jij. Maar mensen houden van gemak. Zorg
daarom dat je lezer je zinnen in één keer begrijpt en kan opgaan in je
verhaal.
Oh, je wilt toch nog een paar schrijftips?
Hier komt mijn top drie.
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Tip 1

Neem afstand van je tekst
Als je intensief hebt gesport, moet je herstellen.
Ook je schrijfspieren hebben rust nodig.
Je schrijft met grote aandacht en soms ben je heel gefocust bezig met
de details van je tekst. Af en toe uitzoomen is belangrijk.
Tijdens het schrijven vallen er natuurlijke pauzes: de pakketbezorger belt
aan, de kat wil naar binnen, je moet nodig. Zo’n micro-pauze is je kans om
even afstand te nemen en boven je tekst te gaan hangen. Plak er een
eenvoudige activiteit aan vast voordat je verder werkt. Ga koffie zetten,
pluk frambozen in de tuin of ruim de vaatwasser uit.
Daarna zie je je stuk weer in de context van het grote geheel der dingen.
è

Vraag me niet hoe het werkt, maar juist als ik even niet met mijn

tekst bezig ben, krijg ik vaak een idee dat het beter maakt.
Voor sommige teksten is meer afstand nodig. Ga dan een stuk wandelen,
dagje weg of neem 2 weken vakantie.
Een goede controlevraag die voor mijn eigen teksten werkt is: zit er ook
humor in?
Zo niet, dan neem ik mezelf te serieus en zit ik er dus nog te diep in.
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Tip 2

Eenvoud siert
è

Schrijf eenvoudig en persoonlijk.

Intelligent schrijven is niet:
Wegens een calamiteit hebben wij onze bezetting tijdelijk moeten
aanpassen, waardoor u mogelijk hinder ondervindt bij het bereiken van onze
praktijk.
Schrijf alsof je in gesprek bent met je klant en maak het concreet:
De komende 2 weken moet u misschien iets langer wachten als u ons
belt. Want Fiona van de receptie herstelt thuis van een operatie. Johan zit
dus even alleen. Als er geen spoed is, kunt u het beste bellen na 10 uur.
Vanaf 7 mei zijn we weer volledig bereikbaar.
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Tip 3

Soms moet het helemaal anders
Soms valt een tekst niet te fixen. Kun je dat ook toegeven?
Stel dat je deze inleiding moet herschrijven:
In dit rapport zijn de resultaten van een onderzoek onder ouderen van 67
tot 79 jaar en ouderen vanaf 80 jaar beschreven. De resultaten van de eerste
groep zijn steeds naast de resultaten van de tweede groep te zien. Voor de
meerderheid van de eerste groep is te zien dat het verdwijnen van de
acceptgiro geen terugloop betekent in het aantal donaties dat zij doen.
Dit is geen goede inleiding. Het is een procesbeschrijving. Zoiets kun je
niet oplappen, maar moet je in z’n geheel schrappen.
Beter is om je af te vragen: wat is de kernboodschap uit het rapport? En
zeg dát in je eigen woorden:
De acceptgiro verdwijnt. Is de QR-code een goed alternatief? Uit dit
onderzoek blijkt dat 4 op de 10 ouderen bang is om gehackt te worden.
Ook weten veel ouderen niet wat ze met een QR-code aan moeten.
è

Schrappen is trouwens een van de moeilijkste dingen. Vooral als het

gaat om een briljant stukje waar je trots op bent. Maar als dat je tekst of
klant geen goed doet, moet het eruit.
Wat kan ik daarover zeggen?
Het doet maar heel even pijn.
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Zet ‘m op
Misschien vond je schrijven altijd maar zo zo. En denk je inmiddels: dit
kan en wil ik wel leren.
Dat is mooi, heel mooi. Want als je met meer aandacht schrijft, doe je
jezelf en je klanten een plezier. En in een wereld vol tekstmeuk en
misverstanden hebben we mensen zoals jij nódig. Een krachtige pen maakt
helder, laat lachen, opent ogen, overtuigt en verrast.
Oefen zo veel je kunt.
Je leerde ook niet in één keer netjes tandenpoetsen, cappuccino’s zetten
met een blaadje in het schuim, een leuke panda maken in je cursus Japans
inktschilderen.
Dus span je core-schrijfspieren aan bij mails aan je klanten, LinkedInberichten, notities voor je huisgenoot, vakantiekaartje aan je oma, appjes
aan je lover. Want ja, wie verdient je aandacht eigenlijk niet?

Mijn panda in de cursus Japans inktschilderen
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Smaakt dit naar meer?
Ik leer creatieve ondernemers zoals jij klantgericht schrijven. Op mijn site
lees je er alles over.
• Schrijftraining Klantgericht Schrijven: in 6 weken leer je klantgericht en
aantrekkelijk schrijven — heb je de rest van je leven profijt van
• Schrijf-fit Sessie: geef je tekst spierballen — in 1 dagdeel
• Schrijf Consult: stop met zwoegen, uitstellen en worstelen, reken in
1,5 uur af met elke vorm van writersblock
Ook heb ik elk jaar ruimte voor 3 mensen die een 1-op-1 maatwerk
schrijftraject willen.

Wil je hier een keer over videobellen?
Mail mij. Dan maken we een afspraak, gratis en vrijblijvend.
Leuk om van je te horen!
Sabine
sabine@schrijvenmetaandacht.nl
https://schrijvenmetaandacht.nl/
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