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Inleiding

Vergeleken bij verkopers die hun klanten persoonlijk ontmoeten, de hand geven en in de ogen kijken 
hebben copywriters een ernstige handicap. Verkopers kunnen hun gesprek laten leiden door goed om 
zich heen te kijken en vooral door goed te luisteren en te reageren op het gedrag en de woorden van de 
koper. Copywriters kennen die luxe niet. Zij moeten het verkoopgesprek van achter hun toetsenbord 
voeren, zonder direct, fysiek contact met die klant. Het ‘verkoopgesprek’ moet in één keer goed zijn, een 
tweede kans krijg je niet.  

Nu is het gelukkig niet zo, dat copywriters geheel aan hun lot worden overgelaten. Zij kunnen veel leren 
van hetgeen ze zelf doen. Altijd evalueren, dus. Maar daar blijft het niet bij. Vooral in de Verenigde Staten 
wordt veel know how gedeeld. Wetenschappers en schrijvers uit de commerciële praktijk publiceren aan 
de lopende band hun bevindingen. Dit ligt in hun cultuur en is ook een beetje de schuld van internet en de 
marketing regels die hier gelden.  

Wetenschappers moeten schrijven. Dat was altijd al zo. Alleen zo kunnen hun ideeën geverifieerd worden 
en op die manier maken zij carrière. Dus zijn er tal van psychologen die het koopgedrag en het daaraan 
voorafgaande gedrag bestuderen, al dan niet gesponsord door belanghebbende organisaties, waarna zij 
hun bevindingen in wetenschapsbladen publiceren. Zo werd in de jaren zeventig en tachtig uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen direct mail lezen. U vindt dit ook in dit boek terug.  

Daarnaast wordt vooral in de Verenigde Staten serieus omgegaan met het advies, dat wie als adviseur 
bekendheid wil verwerven veel moet publiceren over zijn vakgebied en zo aantonen dat hij of zij een 
expert is die je serieus moet nemen. Velen schrijven boeken en in een grote markt als de VS en Canada 
levert dat naast bekendheid al gauw een aardig zakcentje op. Daarnaast gloort het wereld wijde web, 
waar zulke ontboezemingen veelal gratis verspreid worden. Je treft ze aan op websites in de vorm van 
webcontent of als downloadbare e-books. Steeds meer organisaties weten hele volksstammen te strikken 
voor hun e-zines, waarin niet alleen commerciële boodschappen worden opgenomen. Om het interessant 
te houden schrijven de uitgevers zelf vakkundige artikelen of nodigen professionals uit om artikelen aan te 
leveren. Waarmee die laatste dus meteen reclame voor zichzelf mogen maken. Deze vormen van 
samenwerking zijn daarom vaak gratis, dus is het een veel toegepaste methode.  

De inhoud van dit boek is een mix van 30 jaar ervaring als copywriter en de eindeloze stroom van 
lezenswaardige artikelen die mij dagelijks via het internet bereiken. Het is bedoeld voor mensen die 
commerciële teksten schrijven, al dan niet beroepsmatig, en die een kwart eeuw ervaring en de juiste 
bronnen via het internet moeten ontberen. Maar niemand mag lezing van dit werk denken dat hij het nu 
wel weet. We leven in een dynamische wereld, alles blijft veranderen. Dat geldt ook voor lees- en 
koopgedrag van mensen.  Zo was telemarketing in de jaren tachtig en negentig een effectieve manier om 
contact met klanten te leggen en te onderhouden. Medio 2003 blijkt dat het zogenaamde ‘koud bellen’ op 
steeds meer verzet stuit. Daarmee is dit outbound telemarketing nog niet geheel afgeschreven als 
communicatiemiddel. We zullen er anders mee om moeten gaan, het moet nu dus anders dan we tien jaar 
geleden hebben geleerd. Dit geldt dus ook voor het schrijven voor verkoopbrieven, radio- en Tv-
commercials en webcontent. Wees erop voorbereid dat straks weer alles anders moet. 



Wim Vlekken 
Copywriter sinds 1972 

  

 



Direct sales commercials

Wat hierboven over Direct Mail werd geschreven geldt natuurlijk ook in aangepaste vorm voor 
commercials voor radio of TV. We bedoelen hiermee dan vooral de commercials die tot directe actie 
van potentiële kopers moeten leiden. We zullen hier niet dieper op deze techniek ingaan. Maar we 
kunnen wel enkele algemene richtlijnen geven. 

Begin altijd met een goede definitie van de doelgroep en haar behoeften. Haak daarop in. Geef 
speciale aandacht aan de openingszin (of scène van een TV commercial). Daarmee moet je de 
onvoorwaardelijke aandacht vangen en voorkomen dan men alsnog weg zapt. Doe een aantrekkelijke 
belofte en geef een bewijs dat het werkt, dat het doet wat u belooft. In een TV commercial is dat 
gemakkelijker dan op de radio, maar toch…. Vraag tot slot onomwonden om actie. Stimuleer de 
mensen door ze iets extra’s te beloven als ze nu bellen. 

“U kunt dit fantastische product nu bestellen. De telefonisten zitten voor u klaar. Als u nu belt, voor de 
sluiting om 23:00 uur, ontvangt u deze prachtige dubbel CD er gratis bij! Nu bellen: 0800-67876”.  
Direct sales campagnes op radio en TV worden dan ook altijd aan telemarketing (een call center) 
gekoppeld. 

Dit is een vluchtig medium en zal daarom vaak herhaald moeten worden. Bovendien zullen mensen 
het speciale telefoonnummer waar zij kunnen bestellen niet onthouden. Bestellingen zijn dan ook 
alleen tijdens of kort na de uitzending te verwachten. 



Schrijven voor websites

Commerciële websites zijn ook een vorm van Direct Marketing. Het belangrijkste verschil is dat je niets 
naar mensen stuurt, maar dat mensen je site op eigen initiatief bezoeken. De reden voor dat bezoek 
kan liggen in een reclame uiting waarin de URL van de website staat, samen met een korte 
beschrijving van het aanbod. Maar het kan ook zijn dat mensen op zoek zijn naar specifieke informatie 
en daarvoor een zoekmachine inschakelen. Dat gebeurt in ongeveer 84% van de gevallen. 

In het geval mensen een zoekmachine inschakelen is de inhoud van de zoekresultatenlijst (SERP in 
het internet jargon) een advertentie voor uw website. In die lijst staan namelijk de pagina titel en een 
kort stukje tekst weergegeven. Sommige zoekmachines tonen hier de tekst die in de Meta Description 
Tag staat. Andere zoekmachines laten stukjes tekst zien van de body tekst waarin de zoekwoorden 
gevonden zijn. Hoe het ook is samengesteld, dit stukje tekst in de resultatenlijst bepaalt of de 
websurfer overtuigd is en op de link naar uw website klikt. 

De belangrijkste tip die we aan schrijvers voor websites kunnen meegeven is, schrijf op een natuurlijke 
en overtuigende manier voor mensen. In het kader van zoekmachine optimalisatie hebben sommige 
schrijvers en webmasters wel eens de nijging om tekst voor de zoekmachines te schrijven. De 
algoritmen van die zoekmachines worden echter steeds verfijnder en prikken daar doorheen en 
straffen deze praktijk met lagere rankings of uitsluiting. Toch moet je als schrijver voor websites 
rekening houden met de eigenschappen van die zoek algoritmen. In de cursus voor zoekmachine 
optimalisatie gaan we daar dieper op in. Dit is namelijk een zeer complexe materie, die ook nog eens 
snel en soms ingrijpend verandert. 

Wie voor websites teksten moet schrijven zal zich naast de behoeften van de doelgroepen ook moeten 
verdiepen in het zoekgedrag. We moeten weten welke zoekopdrachten mensen zullen geven als zijn 
via een zoekmachine naar een oplossing voor een probleem of behoefte zoeken. Dit leidt ertoe dat 
website pagina’s speciaal voor dit zoekgedrag en de zoek algoritmen van zoekmachines worden  
geschreven. Het kan betekenen dat u meerdere pagina’s moet maken waarbij u zich concentreert op 
één of twee populaire zoektermen. En als u op meerdere plaatsen met diverse zoekwoorden online 
adverteert is het verstandig om voor elk van de campagnes een aparte ontvangst pagina (landing 
page) te maken, zodat de bezoeker op gepaste wijze ontvangen wordt en u later over nauwkeurige 
statistische bezoekersgegevens beschikt. 

Het is niet eenvoudig om erachter te komen welke zoektermen veel gebruikt worden. Uw eigen idee 
daarover is in elke geval een slechte raadgever. Het is beter om bestaande klanten of willekeurige 
mensen te vragen welke woorden zij zouden hanteren als zij een oplossing zoeken die u (of uw 
opdrachtgever) aanbiedt. Er zijn echter ook internetdiensten die u daarbij kunnen helpen. Wordtracker 
(www.wordtracker.com) is binnen de wereld van zoekmachine optimalisatie de meest gebruikte. Veel 
zoekmachines bieden echter vergelijkbare diensten, zeker als u kiest voor betaalde registratie. Maar 
zo uitgebreid als Wordtracker zijn ze geen van allen. 

Als u de content (zichtbare pagina inhoud) schrijft houdt u zich aan de algemene richtlijnen voor 
commerciële teksten. Zie onze tips over “killer copy”. Daarbij moet u tevens rekening houden met de 

http://www.wordtracker.com/


zoekmachine algoritme, die een zekere herhaling van uw zoektermen vereist. 



Marketing en communicatie 

De basis voor elke commerciële schrijfopdracht wordt gelegd door marktonderzoek en 
marketingplanning. Hieruit volgt een communicatieplan waar de teksten een essentieel onderdeel van 
zijn. In het geval van direct marketing is zo’n marketingplan tevens het verkoopplan. Ook komt het voor 
dat vanuit een marketingplan een verkoopplan wordt geschreven, vaak door een andere manager dan 
de marketingmanager. 

Hoe dan ook, er wordt van te voren nagedacht over de producten en diensten, de prijs die het mag 
kosten en de marge die er dan overblijft, de doelgroepen, via welke kanalen de producten of diensten 
aan de doelgroepen geleverd zullen worden en hoe die distributiekanalen worden ingezet. En tot slot 
zal men een plan maken voor de manier waarop de doelgroepen van het aanbod in kennis worden 
gesteld, het communicatieplan. 

In de meeste gevallen zijn de uitingen van marketingcommunicatie niet direct bedoeld om te verkopen. 
Doelstellingen worden doorgaans op een meetbare manier omschreven in termen van bekendheid, 
imago verbetering, koopbereidheid vergroten, store traffic vergroten. En de mate waarin dat moet gaan 
gebeuren. Soms kun je ook klanten die gekocht hebben een rationeel excuus geven voor hun 
aankoop. Daarmee wordt het gevoel versterkt dat zij een goede keuze hebben gemaakt en zijn ze 
eerder bereid dat ook aan anderen te vertellen. Zo stimuleer je bijvoorbeeld mond-tot-mond reclame. 

Direct Marketing 

Er is echter één vorm van marketingcommunicatie die wel tot taak heeft om te verkopen, namelijk 
direct marketing. Deze vorm van verkopen gebeurt zonder fysiek contact tussen de koper en de 
verkoper. De verkoop gebeurt op afstand. Via direct mail, bijvoorbeeld. Een postpakket dat in diverse 
vormen door de brievenbus glijdt (een busstuk) of door de postbode aan de deur wordt afgegeven 
(een belstuk). Ook het internet kan voor deze vorm van communiceren/verkopen worden ingezet. 
Andere vormen van direct marketing laten we in dit boek buiten beschouwing. 

In alle gevallen moet de copywriter zich terdege bewust zijn wie zijn lezer (de klant) is. En welke rol die 
lezer speelt in het beslissingstraject van het koopproces. Een kind van pakweg elf jaar kan het doel 
van het verkooptraject zijn om computerspelletjes te verkopen. Het kind zal in het aankoop proces de 
initiator zijn, maar hij of zij zal het toch eerst aan moeder moeten vragen. Moeder is de beslisser. Hoe 
krijgen we moeder zover dat ze “ja” zegt? Door het kind te stimuleren om maar te blijven zeuren tot het 
zijn zin heeft? Of door moeder te overtuigen dat de aankoop verstandig en verantwoord is?  Kies 
maar! 

Kies je voor het zeurende kind, dan moet je a. het aanbod heel aantrekkelijk omschrijven en b. zorgen 
dat het kind steeds nieuwe argumenten heeft om moeder te bestoken. Met andere worden, als 
schrijver moet je dan in de kinderrol duiken, een echte etterbak en zeurpiet worden. En daarbij nog 
leuk blijven ook. 



Kies je voor de verstandige moeder, dan moet je jezelf verplaatsen in haar rol als opvoeder. 
Argumenten aandragen waarom de aanschaf voor de gezonde ontwikkeling van het kind wenselijk is. 
Maar tegelijk ook aantrekkelijk voor het kind blijven zodat dit voldoende aanleiding heeft om het 
aanbod te begeren en het initiatief te nemen. 

Voorbeeld: Kinderen vinden lollies lekker en willen er graag van snoepen. Ouders vinden lollies zoet, 
ongezond en overbodig snoepgoed. Vertel moeder dan dat het om een gezond product gaat dat geen 
gram vet bevat, maar wel veel glucose en dat is goed voor de hersenen van opgroeiende kinderen. 
Koppie-koppie!  (Dit voorbeeld komt van televisie reclame, maar is illustratief voor de manier waarop je 
op de rol van beslissers kunt inspelen.) 

Graphics en tekst 

Kopij voor direct marketing wordt natuurlijk ondersteund door grafische items. De tekst kan geschreven 
worden in doelgericht gekozen lettertypen, voorzien van leeshulpen en kleur. Verder kunnen illustraties 
een belangrijke ondersteunende rol spelen. Maar het belangrijkste bij direct marketing is het 
responsmedium. Bij een direct mail pakket kan dat een antwoordkaart zijn en bij een wedsite is dat 
een bestelformulier of de link naar een e-mail (mailto:). Natuurlijk wordt de lezer in de tekst 
aangespoord om NU dat formulier in te vullen en op te sturen. Daarbij is het verstandig om het aanbod 
in zo’n responsmedium kort te herhalen, liefst met een afbeelding. 

Afbeeldingen, kleur- en vlakverdeling zijn belangrijke elementen die aandacht trekken en de woorden 
meer kracht en emotie geven. Mensen zijn visueel ingesteld. Daarom laten ze zich gemakkelijk leiden 
(en afleiden) door vormen en kleuren. Daarom brengen vormen en kleuren zo gemakkelijk emoties 
over. Emoties zijn een onmisbaar element bij teksten die bedoeld zijn om het (koop)gedrag van 
mensen te beïnvloeden. Met emoties vang je de aandacht en overtuig je, met feiten biedt je de 
mensen een alibi voor hun (koop)gedrag. 

Daarom schept een autoverkoper ook een speciale band met klanten die een dure auto hebben 
gekocht, door hun kort na de aankoop –want dan zijn de emoties nog groot - te complimenteren met 
hun aankoop en ook te wijzen op de bijzondere technische eigenschappen. Nu hebben die 
nieuwbakken eigenaren van die auto ook een excuus om hun aankoop te motiveren in hun familie- of 
vriendenkring. Dat enthousiasme kan aanstekelijk werken zodat zulke relaties kunnen besluiten zo’n 
zelfde auto aan te schaffen. De autoverkoper zal ze met open armen ontvangen. 

Omdat verkopen via Direct Marketing vaak erg indringend is en veel weg heeft van verkopen langs de 
deur (colportage), vallen zulke transacties in Nederland onder de colportagewet. Dit houdt ondermeer 
in dat de klant een zekere bedenktijd wordt gegund. Binnen die periode heeft de klant het recht om het 
aangekochte artikel zonder opgaaf van reden terug te sturen en zijn geld (indien reeds betaald) terug 
te vorderen.  

Daarbij komt dat voor de rechtsgeldigheid van een transactie (de bestelling) de handtekening van de 
klant vereist is. Via een formulier op een website is dat (nog) niet mogelijk. Wellicht komt er binnen 
afzienbare tijd een regeling voor een rechtsgeldige digitale handtekening. Terwijl ik dit schrijf wordt in 
Brussel daaraan gewerkt en zullen de EU-landen deze regeling op termijn de eigen wetgeving en 



infrastructuur daarop aanpassen. Er wordt ook aan veiligere betaalsystemen gewerkt. Maar helemaal 
waterdicht wordt het natuurlijk nooit. 

Doelgroep bepalen 

“Kruip in de huid van je lezers”, is niet zomaar een advies. Het is noodzakelijk om succes te hebben, 
want alleen zo weet je op welke manier je hun ziel raakt.  Dan is het logisch om je eerst af te vragen, 
“wie zijn dan precies mijn lezers”. Met andere woorden, bepaal je doelgroep. Dat kan tot de conclusie 
leiden dat er meerdere doelgroepen te onderscheiden zijn. 

In de opdracht voor een copywriter, de briefing,  zijn doelgroepen vaak een gegeven. Doelgroepen of 
marktsegmenten zijn ook een wezenlijk onderdeel van het marketingplan. Een belangrijke taak van 
marketeers is namelijk segmenteren. Dit is het nauwkeurig identificeren van doelgroepen, vooral 
bedoeld om nieuwe markten aan te boren waar minder concurrentie is en waar de winstverwachting 
hoger is. Dit is ook voor de copywriter en de vormgever belangrijke informatie. 

Bij het bepalen van doelgroepen komen meer aspecten aan de orde. We moeten ons ook afvragen 
wat de informatiebehoefte van de doelgroepen is en of daarin weer subgroepen te onderscheiden zijn. 
Het antwoord is weer afhankelijk van een ander aspect, namelijk de categoriebehoefte. Gaat het om 
manifeste behoeften, dan kun je aannemen dat je lezers al het een en ander weten over het product of 
de categorie waartoe je product behoort. Daar kun je dan op voortborduren, hoewel je er nooit zomaar 
vanuit mag gaan dat iedereen over alle voorkennis beschikt.   

Als het om bestaande producten of categorieën gaat, maar de doelgroep is nieuw, dan moet je meer 
vertellen dan wanneer de doelgroep uit vaste kopers of klanten bestaat. Hetzelfde geldt voor 
producten die nog helemaal nieuw zijn. Niet zelden zijn die uit een technology push  ontstaan. Dit 
houdt in dat techneuten een (categorie)behoefte hebben geconstateerd, maar dat de beoogde kopers 
zich daarvan nog niet bewust zijn. Zulke ‘uitvinders’ lopen soms op de marktontwikkelingen vooruit en 
de marketing en communicatie moeten dan proberen de markt rijp te maken. Als de uitvinding te ver 
op de markt vooruit loopt zal elke poging om het te verkopen vruchteloos zijn. De juiste timing is dus 
erg belangrijk. 

 



Product life cycle 

Als schrijver van een commerciële tekst moet je ook op de hoogte zijn van de positie op de product life 
cycle waarin het product of dienst verkeert. Voor een product dat in de introductiefase verkeert schrijf 
je heel andere tekst dan een product dat in de verzadigingsfase verkeert. Op die momenten heb je 
namelijk ook met totaal verschillend publiek te maken. 

 

Product life cycle met kopers typen. 

De grafiek vertoont een ideaalbeeld dat voor de meeste producten en diensten niet van toepassing is. 
Denk maar eens aan producten als brood of bier. De introductie heeft vele eeuwen geleden 
plaatsgevonden en sindsdien beweegt de curve zich op het niveau van (net geen of net wel) 
verzadiging. De mode sector beantwoord vaak wel aan dit beeld en de gehele cyclus voltrekt zich 
binnen een tijdsbestek van hooguit 3-4 maanden. 

Laten we eens naar de consumententypen kijken, die zo nauw met de PLC verweven zijn. De 
consumententypen staan onder de grafiek weergegeven. Elk type kent een bepaalde 
informatiebehoefte en vertoont een eigen koopgedrag: 

Innovators 
Deze kopersgroep wil ten koste van alles als eerste in het bezit komen van een nieuw product dat 
aansluit bij hun speciale interessesfeer (categoriebehoefte). Het feit dat zo’n product of dienst wordt 
aangeboden maakt al de nodige emoties los. Daarom moet je als schrijver meer de nadruk leggen op 
zakelijke of technische aspecten. Daarmee sust de innovator zijn geweten. 



Deze groep heeft nauwelijks invloed op de rest van de markt. Sterker, zij worden vaak als freaks 
gezien, die je niet serieus moet nemen. Door de gedrevenheid van de innovator is hij bereid vrijwel 
elke prijs te betalen en daar maken ondernemers handig gebruik van door de zogenaamde skimming 
prijsstrategie toe te passen. Dit houdt in dat men bij de introductie een extreem hoge prijs vraagt, zodat 
de hoge kosten voor ontwikkeling en marketing in een kortere tijd worden terugverdiend. Als later in de 
PLC de concurrentie toeneemt is er dan ook ruimte om de prijs te laten zakken of om goedkopere 
varianten op de markt te brengen. 

Early Adopters 
Deze groep wacht wat langer voordat men van het nut van een innovatief product of dienst overtuigd 
is. Het is niet alleen de hoge introductieprijs die hun tegenhoudt. Men is zelfs bereid om de hoge 
introductieprijs te betalen, als het nut maar bewezen is. Men verwacht bijvoorbeeld ook kinderziektes 
en hoopt door te wachten met de aanschaf daar geen last van te hebben.  Dit is in omvang een grotere 
groep dan de innovators. Deze groep heeft wel invloed op de rest van de markt. De copywriter geeft 
ook in deze fase vooral rationele informatie. 

Early majority 
Als deze groep interesse toont wordt het commercieel pas echt interessant. Dat blijkt ook uit het feit 
dat nu de druk van concurrentie merkbaar wordt. De oorspronkelijke aanbieder heeft nog wel een 
voorsprong, maar zal voor handhaving van die positie moeten vechten. Deze  groep mensen laat zich 
niet meer zo leiden door techniek. In de communicatie zullen de aanbieders zich vooral op emotioneel 
vlak moeten onderscheiden. Dus moeten copywriters aan het gevoel appelleren. 

Late majority 
De markt nadert nu snel het verzadigingspunt. De producten van alle aanbieders lijken steeds meer op 
elkaar.  Dit is het moment dat veel aanbieders proberen de concurrentie voor te blijven door essentiële 
productverbeteringen door te voeren, zodat er feitelijk een nieuwe PLC ontstaat. Anderen proberen via 
marktsegmentatie nieuwe doelgroepen te vinden of alternatief gebruik te promoten. De concurrentie is 
nu het hevigst en voor de copywriters betekent dit dat er nog steeds op het gevoel ingewerkt moet 
worden. 

Laggards 
Na de verzadigingsfase volgt de eindfase: de confectie hangt nu in het aanbiedingenrek. Er wordt op 
prijs geconcurreerd. Alleen wie op tijd belangrijke innovaties heeft kunnen doorvoeren ontkomt nog 
even aan die prijzenslag. Nu komt een bevolkingsgroep in actie die we de laggards noemen. Als ze al 
kopen, dan toch tegen de laagst mogelijke prijs. Er wordt nauwelijks reclame gemaakt, vooral om 
kosten te besparen. Maar ook omdat het koperstype in deze fase maar op één ding let: het prijskaartje. 
Als copywriter appelleer je nu aan de gierigheid. Tenminste als er nog reclame wordt gemaakt. Op 
kleine schaal zullen er altijd wel promotions worden doorgevoerd, al is het maar om van de voorraad af 
te komen. 



Rollen 

Naast de hierboven beschreven koperstypen kennen we ook rolgedrag in het koopproces. Doorgaans 
hebben we met meerdere rollen te maken, hoewel het ook vaak voorkomt dat één persoon gedurende 
het koopproces meerdere rollen vervult. Vooral in bedrijven zien we vaak dat er meerdere mensen bij 
het koopproces betrokken zijn en ieder speelt z’n rol. Zo’n verzameling rollen noemen we een DMU 
(decision making unit). Binnen bedrijven en andere organisaties zijn zullen rollen zelfs formeel 
toebedeeld aan bepaalde functies. En elke rol ken een eigen behoeftepatroon waar het om informatie 
gaat. Laten we als voorbeeld de verkoop van een vrachtwagen nemen. 

De initiator is de manager logistieke diensten. 
Hij laat zich vooral leiden door het feit dat een andere vrachtwagen aan vervanging toe is en zal vooral 
letten op betrouwbaarheid. Hij is verantwoordelijk voor het vervoer van goederen en wil dat afspraken 
worden nagekomen. En wagen die vaak met pech langs de kant of in de garage staat is niet 
bevorderlijk voor zijn carrière. Hij is gevoelig voor informatie die betrekking heeft op duurzaamheid en 
betrouwbaarheid. 

De beïnvloeder is normaal gesproken de chauffeur. 
Chauffeurs letten op comfort en status. Het uiterlijk van de nieuwe vrachtwagen moet een krachtige 
uitstraling hebben zodat zijn collega’s jaloers zullen zijn. Maar tegelijk letten chauffeurs op hun 
gezondheid en veiligheid. Ze willen achter het stuur liefst ook hun pensioen halen. De cabine is hun 
werkplek, waar ze doorgaans meer uren per week in doorbrengen dan hun collega’s op kantoor. Het 
formaat van die werkplek is beperkt, ook al hebben ze van daaruit wel een mooi uitzicht. Comfort en 
veiligheid is dus belangrijk, maar zij zijn vooral gevoelig voor communicatie die op de uitstraling gericht 
is. Met weinig tekst, want stoere chauffeurs zijn mannen en vrouwen van weinig woorden.

 
Een andere beïnvloeder in dit proces is de boekhouder.  
Hij kijkt naar de financiële aspecten van de aanschaf. Kosten voor onderhoud zijn nauw verweven met 
de betrouwbaarheid. Kosten van exploitatie, naast onderhoud zijn dat het brandstofverbruik, belasting, 
verzekering en de afschrijvings- of financieringskosten. De copywriter zal zich dus ook in de cijfers 
moeten storten en die op een aantrekkelijke manier moeten presenteren. 

De beslisser is de directeur of het management team. 
Daar hoort ook de inkoper bij, die wil weten hoeveel onderhandelingsruimte hij heeft. Voor copywriters 
is hier weinig eer te behalen. Communicatie verloopt nu via de accountmanager of verkoper van de 
garage. 

De gebruiker is wederom de chauffeur. 
Het managementteam zal niet altijd rekening houden met de voorkeuren van de chauffeur. Maar zijn 
rationele wensen op het gebied van veiligheid en comfort worden vaak zwaar gewogen. Een zieke 
chauffeur kost ook geld en brengt de leveringen in gevaar. De gebruiker zal de aankoop van zijn baas 
kritisch evalueren zodat daar bij een volgende aanschaf rekening mee gehouden wordt. 



 
Ook de logistiek manager en de boekhouder zullen de prestaties van de nieuwe vrachtwagen kritisch 
volgen. En een merk dat minder waarmaakt dan in de reclame beloofd is, maakt bij een volgende 
aanschaf weinig kans. De betaler zal ook rekening houden met de evaluatie, voor zover dat binnen het 
koopcontract mogelijk is.

Zulke rollen zijn niet alleen operationeel binnen een bedrijfsorganisatie. Ze zijn ook denkbaar binnen 
een gezin. Zelfs een alleen wonende vrijgezel zal ongemerkt deze rollen doorlopen, ook al neemt hij 
alle beslissingen zelf. Soms gaan er maanden overheen voordat een koopproces rond is, soms duurt 
het luttele seconden. 

Ook hiervoor hebben we een onderverdeling gemaakt. We onderscheiden: 

Convenience goods 
Dit zijn artikelen waarvoor de koper weinig of geen moeite wil doen. De meeste artikelen in de 
supermarkt vallen onder deze categorie. De communicatie moet op snelheid en gemak gericht zijn. 

Shopping goods 
Voor deze categorie artikelen willen de mensen graag meer moeite doen. Het belang is groter dan bij 
convenience goods. Men heeft meer behoefte aan informatie (rationeel of emotioneel, gebruiksgericht 
of statusgericht) en men wil er vaak ook grotere afstanden voor reizen. Soms om de laagste prijs te 
betalen (de kosten van het zoeken worden gemakshalve vergeten). Soms om de beste service of 
garantie te vinden. Soms om domweg door een betere verkoper overtuigd te worden, die niet zelden 
de juiste snaar (leest emotie) raakt. 

Specialties 
Deze categorie kenmerkt zich doordat het belang voor de koper erg groot is. Men wil zich erg veel 
moeite doen om toch vooral de goede beslissing te nemen. De informatiebehoefte is dan ook enorm 
en men is vaak zelfs bereid ervoor te betalen. Dit is bijvoorbeeld het bestaansrecht van de vele 
consumenten voorlichtingspublicaties in de vorm van tijdschriften of paperback boekjes. Dit is ook het 
terrein waar consumentenbond en zelfs makelaars hun bestaansrecht vinden. Hier spelen rationele 
overwegingen een even grote rol als gevoelsmatige betrokkenheid. 

Het is dus niet gemakkelijk om in de huid van de koper te kruipen en een tekst te schrijven die op zijn 
lijf geschreven is. Er zijn erg veel factoren die bepalen voor welk soort informatie die koper het 
gevoeligst is. Daarbij komt dat je mensen tegenwoordig moeilijk in hokjes kunt plaatsen. Die hokjes 
willen nog wel eens verschuiven of verwisselen. 

Een andere benadering is die van onderzoeksbureau Sociocunsult/Motivication.  Zij hanteren een 
zogenaamde sociale-milieu-index en de sociaal-culturele kompas. Zie ook www.motivication.nl . 

Lifestyle

Motivication 

http://www.motivication.nl/


Sociocunsult hanteert twee instrumenten om de wensen en behoeften van consumenten in beeld te 
brengen. De sociale-milieu-index onderscheidt de verschillende segmenten. Het sociaal-culturele 
kompas legt de achtergronden en dieperliggende motivaties bloot. Met behulp van deze instrumenten 
worden bevolkingsgroepen gesegmenteerd en beschreven in termen van vergelijkbare waarden zoals: 

Werk, vrije tijd, relaties en esthetiek. Dit heeft geleid tot de volgende typen: 

Convenience-georiënteerden 
Doelen: zorgeloos, vrij zijn, comfort. 
Leefstijl: lekker leven, doen waar je zin in hebt. 
Werk: niet ambitieus, geen verantwoordelijkheid. 
Vrije tijd: gericht op plezier en vermaak, veel tv kijken. 
Familie: traditionele levensvorm. 
Socio-demografisch: Veelal jonger van 45 jaar, lage tot middelbare opleiding, inkomen rond modaal. 

Traditionele burgerij 
Doelen: gezinsleven, behoudend, solidair. 
Leefstijl: discipline, sociaal betrokken, christelijk. 
Werk: hard werken, calvinistisch. 
Vrije tijd: huiselijk, gezelligheid. 
Familie: traditionele rolverdeling, gezamenlijke vriendenkring. 
Socio-demografisch: Veelal ouder dan 40 jaar, lage tot middelbare opleiding, laag inkomen. 

Moderne burgerij 
Doelen: traditionele waarden maar open voor vernieuwing. 
Leefstijl: gepland, financieel zeker, verwennen, comfort, kwaliteitskoper. 
Werk: belangrijk, goed verdienen, interessant. 
Vrije tijd: actieve invulling, gezinsverband. 
Familie: gematigd traditioneel, homogene vriendenkring. 
Socio-demografisch: middelbare opleiding, inkomen rond modaal, gespreide leeftijden. 

Ontplooiers 
Doelen: autonomie, intrinsiek gemotiveerde ambitie. 
Leefstijl: onafhankelijk, cultureel actief, tolerant. 
Werk: zelfstandig, intrinsiek gemotiveerd. 
Vrije tijd: uitgaan, cultuurbezoek. 
Familie: sterk individualistisch, veelzijdige vriendenkring. 
Socio-demografisch: gespreid inkomen, hoge opleiding, leeftijd vooral 25-55 jaar. 

Opwaarts mobielen 
Doelen: carrière maken, hogerop komen. 
Leefstijl: Druk en onregelmatig, statusgevoelig. 
Werk: centrale rol, prestatiegericht. 
Vrije tijd: ondergeschikt, buitenshuis. 
Familie: individualistisch, partners hebben eigen vriendenkring. 



Socio-demografisch: Veelal jonger dan 35 jaar, opleiding gespreid, relatief meer mannen, inkomen 
relatief hoog. 

Postmaterialisten 
Doelen: solidariteit, harmonie, sociale en natuurlijke omgeving. 
Leefstijl: milieubewust, kritisch, politiek betrokken. 
Werk: net zo belangrijk als vrije tijd, parttime werken, graag nuttig bezig zijn. 
Vrije tijd: huiselijk en cultureel, vrijwilligerswerk. 
Familie: verdeling van zorg, niet-traditioneel gezin. 
Socio-demografisch: leeftijd gespreid (vooral 35-65), hoog opgeleid, gespreid inkomen. 

Kosmopolieten 
Doelen: carrière, zelfontplooiing, maatschappelijk betrokken. 
Leefstijl: actief, veelzijdig, kunt & cultuur, reizen. 
Werk: extrinsiek en intrinsiek gemotiveerd. 
Vrije tijd: “verrijking”, buitenshuis, divers. 
Familie: individualistisch, netwerken. 
Socio-demografisch: hoog opgeleid, hogere inkomens, leeftijd gespreid. 

Al deze kenmerken kan de copywriter gebruiken om zijn tekst beter op de lezer af te stemmen. Soms 
vergt dit onderzoek dat de opdrachtgever laat uitvoeren en onderdeel van de briefing behoort te zijn. In 
elk geval zal de copywriter zich ervan bewust moeten zijn, dat deze kenmerken bestaan en mede 
bepalen hoe een lezer op de tekst zal reageren. 



Positioneren  

In het verlengde van segmenteren volgt positioneren. Dit houdt in dat de marketeer nadenkt over de rol 
die het product of de dienst vervult voor potentiële klanten. Hij neemt daarbij beslissingen die zulke 
producten en diensten plaatsen tegenover het aanbod van concurrenten, hij kiest een positie. Ook als er 
(nog) geen concurrenten zijn moet je positioneren omdat je zo veel beter aan toekomstige afnemers kunt 
communiceren wat men kan verwachten.  Neem als voorbeeld een attractiepark voor kleine kinderen. In 
onderstaande grafiek is te zien welke keuzes ten aanzien van positioneren gemaakt kunnen worden. 

Voorbeeld: 
1 = Dierentuin of kinderboerderij  
2 = Museum 
3 = Ponypark Slagharen 
4 = Attractiepark SixFlags 

De diamater van de cirkels geeft het marktaandeel in die sector aan. Hoe groter de cirkel hoe groter 
het marktaandeel. (Deze gegevens zijn trouwens niet in overeenstemming met de werkelijkheid en 
alleen bedoeld ter illustratie.) 

Propositie 



Met het kiezen van een positie in de markt ben je er nog niet. Natuurlijk moet die marktpositie wel in 
overeenstemming zijn met bestaande (latente) behoeften. Daarom is het inventariseren van behoeften 
het startpunt van elk marketingplan. De kernvraag is: hoeveel mensen zijn er geïnteresseerd in een 
oplossing die ik wil (of kan) bieden. Met andere woorden hoe groot is de doelgroep? Maar een 
doelgroep kan nog zo groot zijn, als de behoefte aan de geboden oplossing niet door een meerderheid 
gedragen wordt zal de afzet teleurstellend zijn. 

Dit heb ik zelf ondervonden. Begin jaren ’90 werd ik gevraagd om de marketing en verkoop voor een 
bepaald computerprogramma ter hand te nemen. Ik vroeg vier dagen bedenktijd zodat ik kon 
onderzoeken of er wel een markt zou zijn voor dat computerprogramma. Na enig recherche- en 
rekenwerk kwam ik tot de conclusie dat die markt in Nederland en België behoorlijk groot moest zijn. 
Uitgangspunt was de behoefte aan logistieke oplossingen waarmee op een gebruiksvriendelijke 
manier aanzienlijke kosten bespaard kon worden.  Een probleem was wel, dat het onmogelijk bleek 
om zonder uitgebreid veldonderzoek vast te stellen hoe groot de penetratiegraad van dit soort 
programmatuur was en hoe dit onder de concurrentie verdeeld was. Ik zei “Ja!” en begon met het 
opbouwen van een netwerk van potentiële klanten. Later schakelde ik zelfs een veertigtal dealers in. 
Gaandeweg ontdekte ik dat de penetratiegraad relatief laag was en dat mijn inschatting, dat het een 
vrij grote markt zou zijn, met de werkelijkheid overeenstemde…..op papier. Ik ontdekte namelijk ook 
dat het probleem waarvoor dit programma ontworpen was, voor de meeste bedrijven een luxe 
probleem was. De interesse was groot, maar er werd relatief weinig gekocht. En zelfs eenmaal 
toegezegde transacties werd vaak van hogerhand weer teniet gedaan. De budgetten moesten aan 
belangrijkere zaken besteed worden. 

Deze case leert ons dat behoefte niet altijd tot aankoop zal leiden. Het belang van de aankoop, het 
gewicht van de behoefte, speelt daar ook een belangrijke rol bij. 

Als eenmaal de doelgroep en haar behoefte is vastgesteld is het belangrijk om ook te weten wat er 
precies aan die behoefte ten grondslag ligt. Wat is het probleem en hoe belangrijk is dat probleem? Als 
dit eenmaal bekend is kunnen we beginnen aan het formuleren van de belofte, de propositie. Het is 
onmogelijk om dit vast te stellen zonder contact te hebben met potentiële afnemers. Grote 
kapitaalkrachtige organisaties kunnen dat wetenschappelijk laten onderzoeken en de resultaten van 
dat onderzoek, gecombineerd met de eigen kennis en ervaring zullen tot een goede propositie leiden. 
En verstandige marketeers zullen ook dan nog zo’n formulering op kleine schaal testen om zekerheid 
te krijgen. Want men moet voorkomen dat een grootschalige, kostbare mediacampagne door een 
slecht gekozen stukje tekst om zeep wordt geholpen. 

Wie minder kapitaalkrachtig is kan het beste ook kleinschalig testen welke propositie en formulering 
daarvan het beste aanslaat bij de doelgroep. Soms kunnen daar de vertegenwoordigers voor worden 
ingeschakeld. De kosten blijven beperkt en al doende leer je wat de juiste aanpak is. Is die aanpak 
eenmaal gevonden, dan verdient het aanbeveling om die voorlopig niet meer te wijzigen. Het is wel 
verstandig om de campagne te blijven volgen en bij achterblijvende resultaten opnieuw de aanpak bij 
te stellen en wederom te testen. 

De propositie is dus iets, een belofte, dat leidt tot de oplossing van een probleem. Een probleem 
betekent in deze zin feitelijk een behoefte als gevolg van een economische of gevoelsmatige 
tekortkoming. 



Als tekstschrijver moet je daarom veel aandacht besteden aan de propositie. Je doet een belofte in de 
wetenschap dat de lezer, die de moeite heeft genomen om tot die alinea door te lezen, behoefte heeft 
aan de beloofde oplossing. Voer bewijzen aan dat het een goede oplossing is en dat de belofte wordt 
nagekomen. Pas dan is het tijd om ‘recht voor z’n raap’ om de order te vragen. En vooral aandringen 
om het nu te bestellen en niet uitstellen tot morgen of overmorgen. Want van uitstel komt……. 

In wezen wijkt deze aanpak maar weinig af van het verkoopgesprek van de vertegenwoordiger. Als 
tekstschrijver doe je dit echter in een compactere vorm en zonder de directe feedback van de klant. Bij 
websites is dit echter een verkeerde aanpak. Je moet er van uit gaan dat website bezoekers in feite op 
zoek zijn naar informatie, naar aanleiding van een behoefte of een bijzondere interesse. Hier moet je 
de lezer op een subtiele manier duidelijk maken dat de oplossing te koop is. 

Als een vertegenwoordiger bijvoorbeeld 1 op de 5 calls  moet scoren om effectief te zijn, mag een 
mailing gerust 1 op 50 scoren. Bij sommige massale DM-acties wordt zelfs rekening gehouden met 
een maximale score van 0,5%. Het postpakket is nu eenmaal stukken goedkoper dan een 
vertegenwoordigersbezoek. De schaalgrootte is bepalend. 

 



Koopgedrag 

Over koopgedrag kunnen we vele pagina’s vullen. Dit onderwerp is al vele decennia een geliefd 
onderwerp van psychologen en economen. We willen ons hier echter beperken tot enkele vormen van 
koopgedrag die relevant zijn voor de tekstschrijver en met name voor het schrijven van 
verkoopbrieven. 

Om te beginnen wil ik hier duidelijk maken dat wij als schrijvers, reclamemakers of marketeers weinig 
directe invloed hebben op het koopproces. Begin jaren ’70 hebben de Amerikaanse wetenschappers 
Levine en Steiner hun zogenaamde Blackbox model opgesteld. Zie hieronder. 

Blackbox  

Het zijn met name de zes exogene factoren die een grote invloed op het koopproces hebben, maar 
waar wij niets aan kunnen doen. We kunnen er hooguit op inspelen om alleen die mensen eruit te 
filteren voor wie deze exogene factoren op dat moment geen belemmering vormen.  

Het proces start bij vermeende behoeften ofwel de Motiven (1). Heeft men ervaring met de aankoop 



van de oplossing van het probleem dan wordt direct naar stap (6) Keuze criteria gezet. Is het probleem 
nieuw (New Task) dan gaat men op zoek naar informatie (2). Die informatie wordt aangeboden in de 
vorm van Stimuli (3) die een commercieel en een sociaal aspect hebben. Het spreekt vanzelf dat 
vooral de commerciële stimuli ons werkterrein zijn.  

Het individu krijgt aan enorme hoeveelheid informatie te verwerken en zal daaruit alleen die informatie 
filteren, die op dat moment relevant is (4 Selectieve perceptie). Daarmee is de waarnemende 
(perceptuele) fase afgerond. Men moet nu iets met die informatie gaan doen, het leerproces. De 
volgende stap (5) is het verkleinen van de lijst van mogelijke oplossingen: het opstellen van de ‘evoked 
set’.  Deze wordt naast de Keuze criteria (6) gelegd waarna er een nog  kortere lijst van 
oplossingsmogelijkheden (7 predispositie) overblijft. Bij voorkeur bevat die lijst nog maar één 
oplossing, merk of product. Dan start het eigenlijke koopproces (8). Deze start bij ‘Aandacht’, 
vervolgens het opbouwen van ‘merkenkennis’, het vormen van een beeld (attitude), die leidt tot 
‘koopintentie’ en uiteindelijk tot ‘koop’. Delen van deze stappen kunnen worden overgeslagen, maar de 
volgorde ligt wel vast. Heeft de klant reeds ervaring (rebuy) dan zullen merkenkennis en attitude wel 
aanwezig zijn en gaat men na het vaststellen of gevoelen van de koopintentie direct over tot de 
aankoop. 

Na een eerste aankoop, maar natuurlijk ook na latere herhalingsaankopen, doet de koper / gebruiker 
ervaring op en bepaalt men of de behoefte inderdaad bevredigd (9) is. Als het antwoord positief is 
zullen de evoked set en de keuze criteria worden bevestigd. Is men niet tevreden over de aankoop, 
dan wordt de evoked set bijgesteld. Dat heeft gevolgen voor de keuze criteria en predispositie bij een 
volgende herhalingsaankoop (modified rebuy). Mogelijk gaat men zelfs opnieuw opzoek naar relevante 
informatie. 

Het zal duidelijk zijn dat wij men name in stap 3 een belangrijke functie vervullen, met een goede 
positie in stap 5 (Evoked Set) als doelstelling. De overige stappen worden vooral door andere factoren 
bepaald, onder andere de exogene factoren, de overige marketinginstrumenten en de ervaring die 
men met het product of de dienst heeft. Tevredenheid is hier het sleutelwoord. 

Rolgedrag 

Hiervoor werd reeds aandacht geschonken aan de diverse rollen in het koopproces. Elke rol gedraagt 
zich dienovereenkomstig (vermijdt dit woord in uw commerciële teksten!). En van dit rolgedrag is ook 
de informatiebehoefte afgeleidt. Een kind dat met moeder aan de kassa staat te wachten tot zij aan de 
beurt zijn, is niet in de prijs of samenstelling van het verlokkelijk opgestelde snoepgoed 
geïnteresseerd. De vorm en de kleur van de verpakking beloven iets lekkers en dat willen ze graag 
hebben. Het gevolg, zo hoopt de verkoper, is dat het kind zeurend aan de rokken van moeder trekt in 
de hoop (of verwachting) dat zij toestemt. Het kind is in dit proces de initiator die door middel van onze 
marketinginstrumenten geprikkeld wordt. Maar het kind is niet de beslisser en niet de koper, dat is 
moeder. Moeders zullen minder gevoelig zijn voor de prikkels die het kind stimuleren. Ik zeg niet 
‘ongevoelig’! Maar voordat moeder in de aankoop toestemt zal zij haar verantwoording moeten nemen 
en zich over de aard en de prijs van het snoepgoed informeren. Tenminste, dat zou ze moeten doen, 
maar het kan ook dat ze toestemt om van het gezeur af te zijn. ….daarom staat dat rek ook naast de 
kassa. 



Kan het hierboven geschetste scenario ook worden toegepast in Direct Marketing? Absoluut! Het 
product dat we willen verkopen wordt aan de doelgroep aangeboden, wetende dat zij daar zelf niet 
over kunnen beslissen. Als copywriter stimuleer je hun rol als initiator. Je maakt ze tot jou verkoper, die 
het product op indringende wijze aanprijst bij degene die er uiteindelijk over beslist en mogelijk zelfs 
voor moet betalen. Het kan geen kwaad om er vervolgens een boodschap voor de beslisser achteraan 
te sturen, maar dat is niet altijd mogelijk. 

Voorbeeld? Je wilt een tijdschrift verkopen aan leerlingen van de basisschool. Die kinderen zijn 
minderjarig en mogen daar zelf niet over beslissen. De aankoop door zo’n kind kan door de ouders 
zondermeer geannuleerd worden. Maar om het abonnement te verkopen moet het kind het wel willen. 
Dus richt je de campagne op de kinderen. Zij moeten thuis duidelijk maken dat zij een abonnement 
willen. Tegelijk, of eventueel apart langs een ander kanaal, geef je informatie over het blad en de 
abonnementsvoorwaarden die relevant zijn voor de ouders.  Zo is de kans het grootst dat er veel 
abonnementen verkocht worden en weinig of geen abonnementen worden ingetrokken. Met andere 
woorden, de conversie is dan hoog. 

Conversie 

Aangezien Direct Marketing onder de Colportagewet valt hebben kopers het recht om binnen een 
bepaalde termijn de aankoop zonder opgaaf van reden te annuleren. En als zij ontevreden zijn zullen 
velen dat ook doen. Wat er dan aan omzet overblijft noemen we conversie en daar gaat het ons om.  

Kan de copywriter er iets aan doen om de conversie zo hoog mogelijk te houden? Jazeker! Namelijk 
door geen verwachtingen te wekken die niet worden nagekomen. Eerlijk duurt het langst! Een lage 
conversie duidt op teleurstelling bij de kopers. Als het product of de dienst inferieur is moet je er dus 
beter niet aan beginnen. Want recht praten wat krom is leidt tot ontevreden klanten. En als aanbieder 
trek je altijd aan het kortste eind. De wet productaansprakelijkheid en de colportagewet  geven de 
consument op dit gebied veel macht. En wie heeft het gedaan als er veel ontevreden klanten hun geld 
terug eisen? Juist, de copywriter, want die heeft die geen goed werk geleverd en verkeerde 
verwachtingen opgeroepen. 

  

  

 

 



De verkoopbrief 

Een belangrijk onderdeel van het Direct Mail pakket is de verkoopbrief. Al in de jaren ’80 is het 
leesgedrag van mailings wetenschappelijk onderzocht. Zo weten we dankzij het gebruik van speciale 
camera’s precies hoe de ontvanger met een Direct Mail pakket omgaat, waar hij op let voordat hij gaat 
lezen en wat hij leest. Eén ding is daarbij duidelijk geworden, namelijk dat de schrijver en zijn 
opdrachtgever de enige zijn, die alle tekst van A tot Z lezen. Degene waarvoor de tekst bedoelt is leest 
slechts flarden. Daarover straks meer. Nu eerst de basis van iedere Direct Mail actie, de database. 

Database 

Voor massaal verzenden van Direct Mail, of het toepassen van andere vormen van Direct Marketing, is 
het gebruik van geautomatiseerde adresbestanden onmisbaar. Vaak worden die gegevens ook nog 
gekoppeld aan andere databases, bijvoorbeeld om adressen en postcodes te controleren, of om 
bestaande klanten eruit te halen. Soms worden mailings aan bestaande klanten gericht en in dat geval 
worden de adresgegevens gekoppeld aan databases waarin de koophistorie of andere commerciële 
gegevens zijn vastgelegd. Dit is een onderdeel van CRM (customer relations management). 

Om de brief in een Direct Mail pakket een natuurlijk uiterlijk te geven worden gegevens uit de database 
in de brief geïntegreerd. Dat is niet alleen nodig voor de adresgegevens, maar ook om zulke en andere 
relevante, al dan niet gekoppelde gegevens in de tekst van de brief te verwerken. U kent dit fenomeen 
wel van uw tekstverwerker: samenvoegen in standaardbrieven. 

Voor de copywriter voor Direct Marketing betekent dit dat hij enige kennis over databasetechnieken 
moet hebben en natuurlijk op de hoogte moet zijn van de inhoud van de database waarmee wordt 
gekoppeld (samengevoegd). 

Er bestaan vele soorten databases. Databases bevatten één of meerdere tabellen. Deze bestaan uit 
een verzameling records die je het beste kunt vergelijken met een adreskaartje. Zo’n record bestaat 
weer uit een aantal velden die de eigenlijke gegevens bevatten: de regeltjes van het adreskaartje. 
Velden hebben bepaalde eigenschappen. Zo zullen de meeste velden alfanumeriek zijn en voor veel 
databases moet tevens de veldlengte, ofwel het aantal tekens per veld vastliggen. Andere velden 
hebben een numerieke waarde en die worden ook nog eens met diverse karakters gedefinieerd 
waarmee de maximale waarde wordt bepaald. Als een numeriek veld een extreem grote waarde moet 
kunnen bevatten wordt een type gekozen dat meer geheugenruimte in beslag neemt dan een veld dat 
slechts een kleine waarde zal bevatten. Het gaat hierbij om het aantal bits dat hiervoor gereserveerd 
wordt. Dit gebruik stamt nog uit de tijd dat computergeheugen erg duur was.  Weer andere velden 
kunnen maar een waarde bevatten en worden logische velden of boolean genoemd. Hierin kan alleen 
de waarde 0 of 1 staan, ook wel aangegeven als Waar of Onwaar (true of false). Bepaalde databases 
kennen een speciale definitie voor datum en tijd. En in veel databases kan een Memo veld of een 
Graphics veld worden gedefinieerd. 

Voorts kennen we relationele databases. De meeste moderne database systemen zijn van dit type. Dit 



houdt in dat je tabellen aan elkaar kun koppelen in een onderlinge relatie. Zo kan Tabel 1 
adresgegevens bevatten en Tabel 2 de contactpersonen. In Tabel 2 kunnen dan meerdere 
contactpersonen per relatie(record) staan. In die records van relaties en contactpersonen zit steeds 
één veld dat naar een overeenkomstig veld in de andere tabel verwijst, vaak het klantnummer.  
Voorbeeld: 

Relaties Contactpersonen

1,Jansen BV
1,1 ,Jan Jansen, 

2,1,Karel Pietersen

2, Besten BV

3, 2 Peter Joosten 

4, 2 Mia Velden

5, 2 Joost Peters

3, Neverland Ltd
6, 3 Michael Jackson 

7, 3 Peter Helpman

  

Het vastleggen van gegevens in deze databases is één zaak, ze er weer uit halen is een heel ander 
verhaal. Daarvoor zijn bepaalde routines nodig, die per database soort kunnen verschillen. Maar de 
meeste databases kunnen gegevens ophoesten (maar ook vastleggen) door gebruik te maken van 
SQL (Structured Query Language). 

Database gegevens kunnen met behulp van SQL of de eigen taal worden gefilterd, in de gewenste 
volgorde worden gezet, geteld, enzovoort. Voor sommige toepassingen is het aan te raden om 
bepaalde velden binnen een tabel te indexeren, waardoor die bewerkingen sneller gaan of überhaupt 
mogelijk zijn.  Het omgaan met databases is een vak apart, maar het is voor copywriters die schrijven 
voor Direct Marketing goed om er enige kennis van te hebben. Dat vergemakkelijkt ook de 
communicatie met de systeembeheerders die zulke databases onderhouden. 



Mail pakket 

Zoals gezegd is het toepassingsgebied van Direct Marketing vrij breed. Het omvat niet alleen Direct 
Mail, maar ook telemarketing en internet marketing (e-commerce). Telemarketing wordt in dit boek niet 
behandeld en aan internet marketing besteden we een (beknopt) hoofdstuk. Voor internet marketing 
en SEO (search engine optimization) ontwikkelen wij een aparte, uitgebreide online cursus. Ga voor 
informatie naar http://www.websitepromotiecursus.nl .    

In dit hoofdstuk behandelen we Direct Mail. 

Wie besluit om een Direct Mail campagne op de zetten, al dan niet in combinatie met advertising , zal 
in de eerste plaats een beslissing moeten nemen over doelgroep en doelstelling. Vervolgens over de 
aard van het mail pakket. Wat ga je de mensen sturen? Natuurlijk is dit ook voor een deel afhankelijk 
van de doelgroep c.q. de adresselectie. Maar we kunnen er niet omheen, dat we in een vroeg stadium 
moeten vaststellen hoe het mail pakket eruit zal zien. Dat bepaalt namelijk de rest van de planning: 
vormgeving en tekst, productie, monsters, verpakking, wijze van adressering, handeling en 
verzendkosten, etc. Nadat de keuze gemaakt is, moet altijd een dummy gemaakt worden. De keuze is 
legio. 

De eenvoudigste mailing is een briefkaart. Deze is snel en flexibel te produceren, vraagt weinig 
handling en beperkte portokosten. De kaart communiceert snel omdat de boodschap niet verpakt 
wordt met een envelop. Een nadeel is dat hiermee geen goed responsmedium kan worden 
meegezonden. Er zijn hiervoor natuurlijk wel creatieve oplossingen te bedenken. 
De briefkaart wordt vaak als teaser of reminder ingezet. Een teaser is een boodschap waarbij noch het 
doel noch de afzender bekend worden gemaakt en dient enkel om de ontvanger nieuwsgierig te 
maken. Dit kan natuurlijk ook middels een advertentie. Een reminder wordt doorgaans enkele dagen 
na het verzenden van een mailing verstuurd. Het doel is om de ontvanger er nogmaals aan te 
herinneren dat ze het antwoordmedium moeten terugsturen: de antwoordkaart of de –fax. Dit kan 
echter ook telefonisch. 

Verkoopbrief in envelop met antwoordkaart. Deze versie bestaat uit drie elementen: de envelop, de 
brief en de antwoordkaart of –formulier (ook responsmedium genoemd). De envelop mag, mits aan 
bepaalde voorwaarden voldaan wordt, ook wervende teksten en illustraties bevatten. De belangrijkste 
voorwaarde is, dat de adressering automatisch verwerkt kan worden. Zet daarom geen tekst onder het 
adresveld, zeker niet het afzenderadres, want dan wordt de envelop daarop gesorteerd en wordt 
netjes bij de afzender terugbezorgd. 

 
De wijze van adressering is van groot belang. Toen ik zelf in de jaren ’70 met dit vak begon was het de 
gewoonte om adresetiketten te gebruiken. We beschikten toen nog niet over de automatisering die 
vandaag ons leven en werken bepaalt. Het samenvoegen van tekst en databasegegevens in 
grootschalige mailings kon wel met behulp van mainframe computers. Maar die beschikten in die tijd 
ook niet over grafisch verantwoorde printers, zodat een mailing hoe dan ook direct herkenbaar was 
aan het adresetiket, of aan de typische afdruk van matrixprinters of regeldrukkers. Het gevolg hiervan 

http://www.websitepromotiecursus.nl/


was natuurlijk dat veel mensen zo’n mailing ongezien weggooiden. 

 
Met de moderne computers en printers beschikken we over veel meer mogelijkheden om een mailing 
aantrekkelijker uit te laten zien. Ze kunnen beter gepersonifieerd worden en de technieken worden 
steeds goedkoper. Om deze reden is het gebruik van etiketten overbodig en wordt er vaker gebruik 
gemaakt van vensterenveloppen. 
De verkoopbrief moet aan bepaalde eisen voldoen in verband met het leesgedrag van de ontvangers. 
Hierover in een volgend hoofdstuk meer. Dit geldt overigens ook voor het responsmedium, de 
antwoordkaart of faxformulier. 
Deze combinatie is zeer geschikt voor mailings voor het aanbieden van diensten, vooral als de kosten 
laag moeten blijven. 

Verkoopbrief in envelop met antwoordkaart en folder. 
Alles wat hierboven is geschreven over de combinatie verkoopbrief in envelop met antwoordkaart geldt 
ook voor deze versie. De folder geeft echter de gelegenheid om op een representatieve manier 
uitgebreide informatie te geven over het aanbod. Dit mail pakket is uitermate geschikt voor het 
aanbieden van producten. Producten zijn over het algemeen visueler dan diensten. Toch kan zo’n 
kostenverhogende folder ook goed werken voor diensten. Een goed gemaakte folder geeft altijd 
meerwaarde aan de mailing. Dat moet dan ook het uitgangspunt zijn bij het ontwerp van zo’n bijlage. 
Het is dan ook niet verstandig om een folder die toch al op het schap ligt bij te voegen. Je moet je 
steeds afvragen welke bijdrage zo’n folder levert. Sluit het concept van de folder wel voldoende aan bij 
het thema van de verkoopbrief? Is de folder niet teveel van het goede en kun je niet beter een flyer 
(één blad in plaats van een dubbelgevouwen met vier pagina’s) bijvoegen. Je kunt namelijk met een 
folder in een hogere gewichtsklasse terecht komen en dus in een hoger tarief voor de porto. Is het die 
hogere kosten dan nog waard? 
Het is belangrijk om bij het samenstellen van een mailing pakket geen concessies te doen aan kwaliteit 
van de communicatie. Alles moet perfect op elkaar afgestemd zijn. Als de lezer de draad kwijt raakt, is 
de kans groot dat hij afhaakt en zich door een ander laat overtuigen, die zijn zaken wel evenwichtig op 
elkaar heeft afgestemd. De order gaat dan naar een concurrent. 

Verkoopbrief in envelop met antwoordkaart, folder en een ‘bobbel’. 
Een envelop waar iets diks in zit, een bobbel, maakt altijd extra nieuwsgierig. Dit is een goede truc om 
de ontvanger ertoe te bewegen dat hij de envelop opent en de inhoud bekijkt. Bij de keuze van de 
‘bobbel’ laat u zich leiden door het thema van de verkoopbrief of het aangeboden product. Het moet 
toepasselijk en verrassend zijn. Het mag echter ook een klein monster van het product zijn. 

Pakketje met proefmonster, verkoopbrief, folder en responsmedium. 
De duurste oplossing kan vaak de beste zijn. Dat geldt in elk geval voor deze combinatie. Natuurlijk 
geldt ook hier dat alle elementen van dit mail pakket goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Een 
belangrijk verschil met de voorgaande pakketvormen is dat dit zogenaamde busstukken kunnen zijn. 
De kosten hiervan zijn relatief laag. Een pakket met een proefmonster, etc. kan al gauw te groot zijn 
voor de brievenbus. Dan heet het een belstuk en daarvoor gelden aanmerkelijk hogere tarieven.  
Een ander verschil is dat bij business-to-business mailings in de vorm van een envelop doorgaans 
naar het zakenadres van de relatie of prospect gestuurd kan worden. Hoewel het thuis meer aandacht 
zou kunnen krijgen…. Maar een pakket (belstuk) kan het beste naar het huisadres van de relatie of 



prospect worden gestuurd. 

 

Adressen 

Een mailing is een brief en dat houdt in dat die ergens naartoe wordt gestuurd. Naar een adres. 
Logisch dat je voor een mailingcampagne altijd moet kunnen beschikken over een, liefst recente, 
adreslijst. De belangrijkste adressen heeft elk bedrijf zelf, namelijk die van klanten. Dit zijn vaak ook 
adressen van hoge kwaliteit, want er is regelmatig contact met deze adressen. Wijzigingen worden 
goed bijgehouden. 

Adressen van prospects zijn een ander verhaal. Die moeten doorgaans ergens vandaan komen. Die 
kun je kopen of huren. Er zijn talloze adressenleveranciers actief. Meestal zijn de adressen van de 
Kamer van Koophandel het uitgangspunt van deze adressen. Overigens is de Kamer van Koophandel 
ook actief op de adressenmarkt. Nadeel van de KvK adressen is dat mutaties vaak laat en soms 
helemaal niet aan de KvK worden doorgegeven. Daardoor kunnen er veel fouten in die 
adressenbestanden zitten. Er zijn echter bedrijven die hiermee aan de slag gaan en middels eigen call 
centers alle adressen controleren. Dat is een continue proces, want zakelijke adressen muteren 
gemiddeld 15% per jaar. Dus na een jaar zal van een bestand van 100.000 adressen gemiddeld 
15.000 niet meer kloppen. Het heeft daarom ook geen zin om zo’n adressenbestand te kopen en dat 
dan tot in lengte van jaren te blijven gebruiken. Ze verouderen snel. 

Adressen van bedrijven worden op verschillende manieren in categorieën ingedeeld, bijvoorbeeld per 
bedrijfsgrootte, per branche, per postcode, provincie of CEBUCO-gebied, per rechtsvorm. Doorgaans 
kan bij deze adressen uit meerdere contactpersonen worden gekozen, bijvoorbeeld de algemeen 
directeur, de inkoper, de marketing manager, etc. 

Het is beter om zulke adressen te huren of een abonnement te nemen. Huren is de goedkoopste 
oplossing als slechts incidenteel gemaild wordt. De adressen mogen meestal twee keer gebruikt 
worden. Er zijn ook adressenleveranciers die periodiek een CD uitgeven met de meest actuele 
adressen van bedrijven: in Nederland zijn dat zo’n 700.000 adressen. Deze edities worden doorgaans 
twee keer per jaar uitgegeven. Dit is dan een momentopname waarvan je mag verwachten dat 
ongeveer 90% van de adressen klopt toen de CD geperst werd. Na zes maanden is dat waarschijn 
nog maar 85%. Oneigenlijk gebruik van gehuurde of gekochte adressen wordt tegengegaan met 
controleadressen. Wie zich niet aan de afspraken houdt verstoot tegen de auteursrechten van de 
adressenleverancier en daar staan vaak zware sancties op. 

Er zijn ook adressen van particulieren beschikbaar. Die komen doorgaans uit een openbare bron, 
zoals de telefoongids. Vaak worden deze adressen verrijkt met life style kenmerken die bij deze 
adressen horen. Zo kunt u voorkomen dat u bijvoorbeeld grasmaaiers aan flatbewoners aanbiedt. 

  



Brieven schrijven 

Wie een verkoopbrief schrijft dient zich rekenschap te geven van het leesgedrag van de ontvanger. Dit 
leesgedrag is medio jaren ‘80 uitvoerig onderzocht onder andere met behulp van camera’s die de pupil 
en de oogbeweging registreren. Zo heeft men kunnen vaststellen hoe een brief gelezen wordt. 

Het hele proces is onderzocht, dus van ontvangst van een envelop tot het invullen van de 
antwoordkaart. 

De envelop 

De ontvanger bekijkt een envelop aandachtig om vast te stellen voor wie deze bestemd is en wie de 
afzender is. Een onbekende afzender noopt in veel gevallen tot het ongeopend weggooien van de 
envelop. Zeker als het pakket duidelijk als mailing geïdentificeerd wordt, bijvoorbeeld door het gebruik 
van een adresetiket. Ook als er fouten worden gemaakt in de naam van de geadresseerde, en in 
mindere mate in het adres,  wordt de brief sneller weggegooid.

 
De ontvanger concentreert zich al snel op de ‘bobbel’ en fantaseert over wat dat wel zou kunnen zijn. 
Daarom is een ‘bobbel’ het beste middel voor een onbekende afzender om de lezer tot openen van de 
envelop en bekijken van de inhoud te bewegen. 

Ook het formaat van de envelop blijkt een beoordelingscriterium te zijn. Een kleine envelop van een 
onbekende afzender belandt sneller in de prullenbak dan een grote envelop van een onbekende 
afzender of een kleine envelop van een bekende afzender. Een grote envelop ligt letterlijk en figuurlijk 
meer gewicht in de schaal. Het zou iets belangrijks kunnen zijn. 

Iedereen vindt het leuk om cadeautjes te krijgen. Daarom trekt de ‘bobbel’ in de envelop zoveel 
aandacht. Maar dat geldt ook voor een pakje dat door een postbode of een koerier aan de deur wordt 
afgegeven.

De verkoopbrief 

Onderzoek heeft aangetoond dat niemand een (verkoop)brief van A-Z leest. Meestal ondergaat een 
brief de volgende behandeling: 

Voor wie is brief bestemd? 
Men kijkt nogmaals naar het adresblok. Een verkeerde spelling kan hier zeer storend werken. “Ze 
kunnen niet eens mijn naam juist spellen…”

 
Als de geadresseerde juist is volgt de volgende stap. 



Wie stuurt mij dit? 
In eerste instantie wordt naar het afzenderblok en logo gekeken. Maar direct daarna wil men ook 
weten welke persoon daarachter steekt. Dus kijkt men naar de ondertekening. Daar moet onder de 
“Vriendelijke groeten” dan ook een echte persoon met een duidelijke functie staan. En een mee 
gedrukte handtekening in dezelfde kleur als de ‘platte tekst’ verraadt dat het om een mailing gaat. Dit 
verhoogt de kans dat de brief alsnog wordt weggegooid. Daarom moet een handtekening bij voorkeur 
echt geschreven zijn met blauwe (vulpen)inkt. Maar je gaat natuurlijk geen 10.000 brieven zitten 
tekenen. Daarom kan bij zulke oplagen het beste de handtekening in blauw worden mee gedrukt. 

Omdat men nu toch z’n aandacht gericht heeft op de onderkant van de brief valt ook meteen het PS in 
het oog. Dit is een extra mededeling die zo belangrijk is dat die er (liefst in handschrift) nog eens bij 
geschreven is. Daarom is een PS altijd aan te bevelen. 

Dan zoekt men een duidelijk antwoord op de vraag “wat willen ze van mij?” Men werpt een vluchtige 
blik op de eerste alinea. Typisch is dit het moment om het reponsmedium, de antwoordkaart of 
faxformulier, te raadplegen. Daarom moet het aanbod op het responsmedium in het kort herhaald 
worden voordat je overgaat tot het bestelformulier. Als dit de lezer van enig nut overtuig keert hij terug 
naar de brief. 

De brief wordt weer ter hand genomen en men begint te lezen. Staat er een duidelijk kop, dan is dat 
het startpunt. Ook hier moet de lezer het gevoeld hebben dat de boodschap voor hem nuttig zal zijn, 
evenals de eerste regels van de bodytekst. In deze seconde valt de beslissing of men verder zal lezen. 
De intro moet dus inslaan als een bom. 

 
Als men verder leest vliegen de ogen schijnbaar ongecontroleerd over de tekst. Men leest dus niet 
echt. Om de lezer te helpen met enige structuur te lezen dienen leeshulpen aangebracht te worden. 
Dit zijn woorden of korte zinnen die belangrijk zijn en de lijn van het verhaal aangeven, zodat de 
boodschap in een oogopslag duidelijk is. Zulke woorden worden met grafische middelen benadrukt, 
bijvoorbeeld met vette letters, onderstreping of kleur. 
Als deze exercitie  overtuigend was grijpt de lezer nog eens het antwoordmedium of besluit nu de 
eventueel bijgevoegde folder te lezen. Als de overtuiging blijft volgt de laatste stap. 

De lezer besluit het antwoordformulier in te vullen. Vaak komt dit besluit uit een opwelling en kan het 
invullen net een te grote drempel zijn. Als de meeste gegevens al zijn ingevuld verlaagt dat die 
drempel. Ook drempelverlagend werkt een telefoonnummer waar men direct kan bestellen of 
aanvullende vragen stellen. Liefst een gratis nummer, dit geldt natuurlijk ook voor de antwoordkaart of 
het faxformulier. 

Als de lezers hebben gereageerd door het antwoordmedium (alvast) in te vullen zijn we er nog niet. Wij 
moeten dat formulier terugkrijgen. De ontvanger zal het dus nog moeten versturen. In ongeveer 35% 
van deze gevallen is het nodig om deze mensen hieraan te herinneren. Daarvoor dient een reminder in 
de vorm van een kaartje of een telefoontje, die naar de zogenaamde non-respons wordt gestuurd. Dit 
kan het beste ongeveer 6 dagen na de verzending gebeuren. Spontane respons komt meestal in de 
eerste twee tot drie dagen na ontvangst van de mailing binnen.



Overtuigende tekst 

Zoals uit de hierboven staande beschrijving van het leesgedrag blijkt moet de copywriter voor Direct 
Mail met meerdere zaken tegelijk rekening houden. Hij moet overtuigend informatief zijn en rekening 
houden met de manier waarop een brief en overige informatie gelezen wordt. De beste manier om de 
aandacht van de lezer te vangen en vast te houden is: 

Ervoor zorgen dat eerst en vooral potentieel geïnteresseerden de tekst lezen. Dat bereik je door in 
eerste instantie de juiste adressen te selecteren en vervolgens een goede heading te schrijven. De titel 
(of subject in een e-mail) moet ervoor zorgen dat vooral de doelgroep wordt aangesproken. Zo’n titel 
mag 10-15 woorden lang zijn.

 
Een paar voorbeelden: 
Boek een luxe droomvakantie tegen gereduceerde prijzen met deze speciale aanbieding. 
Boek nu een luxe droomvakantie zonder wakker te liggen over de prijs, wij hebben een speciale 
aanbieding. 
Hoe u de sleur stopt voordat u wordt meegesleurd. 
Ook u kunt genieten van een thema diner zonder zorgen over de prijs. 

U dient ervoor te zorgen de geïnteresseerde lezer zichzelf, zijn motivatie of probleem herkent. Dat 
realiseer je met een goede openingszin in de eerste alinea, die een situatie beschrijft die de lezer 
herkent en motiveert om door te lezen. Wie hierin geen herkenning vindt haakt af. 
Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Schets een situatie die voor de doelgroep 
herkenbaar is. Een woordspeling die het probleem met gepaste humor beschrijft. Een citaat van een 
beroemd persoon. Inhaken op actualiteit. Op overtuigende wijze een oplossing bieden of beloven een 
probleem op te lossen. Gebruik hiervoor bij voorkeur een alinea met een aparte (tussen)kop. 

 
Een voorbeeld: 
Stelt u zich voor dat u op wintervakantie gaat in de wetenschap dat een deskundig team van 
vakantiespecialisten garandeert dat u geen cent teveel  betaalt en dat uw vakantie tot in de puntjes 
geregeld is. Dan hebben wij nu de juiste vakantie voor u: maak voor 1 maart aanstaande gebruik van 
deze buitengewone aanbieding. Ik zal u uitleggen……. 

Bewijzen leveren dat de geboden oplossing ook echt werkt. Dat kan met een verwijzing naar 
onderzoeksresultaten of naar referenties. Het is handig als je op dit punt ook kunt verwijzen naar 
speciale bronnen zoals een website. Toon foto’s, plaatjes hebben altijd een grote aantrekkings- en 
overtuigingskracht. Voeg een case of een testimonial bij. Geef controleerbare details over het aanbod. 
Geef garantie. Wees rechtuit, een diplomatieke aanpak of vaagheden wekken argwaan. 

Om actie vragen. Dat kan door de lezer aan te sporen om een bestelformulier in te vullen of door 
telefonisch te bestellen.  
Vraag gerust om directe en duidelijke actie. Pak de lezer bij de hand en vertel wat hij moet doen. Een 



voorbeeld:  
Ik wil graag een afspraak met u maken, zonder kosten, zonder verplichtingen, om u te laten zien hoe 
onze diensten u in de toekomst veel geld besparen. Bel me als het uitkomt zodat we een afspraak 
kunnen maken of telefonisch op uw vragen kunnen ingaan. Ik ben direct bereikbaar onder 
telefoonnummer xxx-xxxxxx. 

 
Beloof een extra voordeel als men direct reageert: “Als uw bestelling voor vrijdagmiddag 16:00 uur in 
ons bezit is krijgt u deze handige weekendtas cadeau.” U kunt natuurlijk ook iets waardevols 
aanbieden dat u minder kost, bijvoorbeeld een door u of een medewerker geschreven e-book of een 
wetenschappelijk rapport. Het hangt een beetje van de situatie af. 

Als u een PS gebruikt, wat altijd aan te bevelen is, dan kunt u hierin kort samenvatten wat u aan te 
bieden heeft. Ook een sterk verkoopargument (in spreek liever over koopargument) kan ook in het PS 
worden gebruikt en moet dan dezelfde functie hebben als de heading. Vergeet niet dat het PS eerder 
wordt gelezen dan de rest van de brieftekst. 

Een goede leidraad is een inmiddels belegen, maar niet minder actuele communicatieformule, namelijk 
AIDA. Deze letters staan voor Attention, Interest, Desire, Action.  Een korte uitleg: 

Attention – aandacht trekken en zolang vasthouden als nodig is om de boodschap over te brengen. Zo 
kan een toepasselijk plaatje genoeg impact hebben om directe en volledige aandacht te trekken.  Er 
horen ook woorden bij, woorden die de aandacht vast moeten houden en overtuigen. 

Interst – Zodra de aandacht gevangen is kan aan belangstelling, interesse gewerkt worden. Ook 
hiervoor zijn woorden uw belangrijkste wapen. U vangt de belangstelling door in te haken op de 
koopmotieven of behoeften van de lezer. 

Desire – De wens om het aangeboden artikel te bezitten wordt gewekt door een aantrekkelijk aanbod  
of door een belofte te doen. 

Action – De ‘daad’ waar het ons om te doen is, namelijk het invullen en versturen van de bestelling. U 
kunt hier direct en zonder omhaal om vragen. Een beetje aandringen mag ook, bijvoorbeeld door 
tijdelijk voordeel te bieden: “Vul vandaag nog de antwoordkaart in en doe ‘m meteen op de bus. Als uw 
bestelling voor a.s. zaterdag in ons bezit is, doen wij u een half lot van de staatsloterij cadeau.” 

 
Speciale woorden 

Natuurlijk zijn er woorden die een speciale aantrekkingskracht uitoefenen op de lezer, zeker als die 
woorden worden onderstreept of vet gedrukt. Dat geldt ook voor leestekens zoals “?” en “!”. In alle 
gevallen geldt echter ook het gezegde ‘overdaad schaadt’. Een matig en vooral doelmatig gebruik van 
zulke woorden en leestekens versterkt het effect. 

Een van de woorden die het meest de aandacht trekt is de naam van de lezer zelf of het bedrijf waarin 



hij werkt. Bijvoorbeeld: 

“Wist u, meneer Janssen, dat wij voor Janssen BV een uur gratis adviesgesprek in onze agenda 
gereserveerd hebben?” 

In deze voorbeeldzin staat alvast een ander woord met magnetische aantrekkingskracht: ‘gratis’. 

Andere woorden zijn ‘Nieuw’, ‘u’, ‘Korting’, ‘Voordeel’, ‘Nu’. Eigenlijk alle woorden die een direct 
verband leggen met de koopmotieven van de lezer.   

Koopmotieven 

Voordat u begint met schrijven moet u zich in de materie inleven. Niet alleen het bedrijf en producten 
van de opdrachtgever, maar vooral ook de behoeften, motieven en eigenschappen van de doelgroep, 
uw lezer, moet u grondig bestuderen. Het schrijven van een perfecte verkoopbrief hoeft niet meer dan 
een half uur te duren, de voorstudie kan echter enkele dagen in beslag nemen. Houd daar rekening 
mee. 

Een van de zaken die u over de doelgroep moet weten, is welke koopmotieven deze mensen hebben. 
Dat kan natuurlijk van alles zijn en is mede afhankelijk van het aanbod. Hieronder volgen enkele 
koopmotieven van algemene aard. De lijst is verre van volledig, bedenkt u er zelf ook een paar. 

●     Geld verdienen of geld besparen. 
●     Tijd besparen. 
●     Geen moeite hoeven doen. 
●     Comfort. 
●     Schoonheid. 
●     Gezondheid. 
●     Veiligheid en bescherming van personen en eigendommen. 
●     Eetlust bevredigen. 
●     Slank worden. 
●     Uniek zijn. 
●     Plezier hebben. 
●     Erbij horen. 
●     Efficiënt inkopen. 

  

Korte zinnen 

Maak korte zinnen, maar zorg voor een goede mix met enkele langere zinnen. Anders gaat het op een 
leesboekje voor kleuters lijken en dat getuigt van weinig respect voor het intellect van de (volwassen) 
lezer. Maak de gemiddelde zin niet langer dab 14 woorden. De gemiddelde woordlengte beperkt u tot 
± 5 tekens. Getallen schrijft u als cijfer, want dat leest gemakkelijker. Bij het noemen van getallen of bij 



opsommingen is het oneven getal uw favoriet. Dat duidt op nauwkeurigheid (niet afgerond). Vermijdt 
ook het gebruik van vaktermen. Als de doelgroep uit louter beroepsspecialisten bestaat is matig 
gebruik van jargon wel geoorloofd. Maar ga er gerust vanuit dat niet alle lezers alle begrippen kennen, 
dus jargon beperken en alleen die woorden gebruiken die binnen de branche algemeen bekend 
worden geacht. Het gaat tenslotte niet om het etaleren van uw eigen vakkennis, het gaat erom dat 
zoveel mogelijk mensen de boodschap begrijpen, overtuigd worden en vervolgens in actie komen. 
Bijvoorbeeld door het geboden artikel te bestellen. 

Het gemiddelde intellect van uw lezer is die van een veertienjarige. Houdt met uw schrijfstijl daar 
rekening mee. En als uw publiek uit geschoolde vakmensen of intellectuelen bestaat schroeft u het 
leesniveau op naar dat van een zeventienjarige. Dit lijkt op een grove onderschatting van het publiek, 
maar bedenk dat u rekening moet houden met de laagste gemene deler, wilt u iedereen een gerede 
kans geven uw verhaal te begrijpen. Deze intellectuele beperkingen voor de schrijver komen niet 
zomaar uit de lucht vallen. Daar is lang en diep over nagedacht. En journalisten krijgen dit ook 
geleerd…..en neem van mij aan, het is best lastig om je zo te moeten aanpassen. Dit is nu eenmaal de 
consequentie van massacommunicatie. 
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