
ZO WORD JE EEN
KILLER COPYWRITER  
MET HORDES
AWESOME KLANTEN
De 3 stappen om je zelfcriticus te ditchen, je ideale
klanten aan te trekken en goed geld te verdienen.



“Hee, ik moest aan je denken!”. In de screenshot die ik doorgestuurd kreeg, uit
de besloten Facebookgroep van één van de grootste business coaches van
Nederland, stond een haast wanhopig bericht. “Kan iemand me aan een
copywriter helpen waar ik klussen aan kan uitbesteden?”

“Tja,” zei de businesscoach. “Ik ken er wel een paar, maar of ik die nou echt
goed vind..” Ook in de groep bleef het verder stil. 

Een vrouw met een gigantisch netwerk van honderden professionals, waarin
bovendien honderden van haar klanten op zoek zijn naar precies dezelfde
copywriter… En niemand kan er ÉÉN noemen die goed genoeg is. 

Dat is de staat van het Nederlandse landschap van tekstprofessionals.
Letterlijk elk bedrijf heeft effectieve copy nodig. Er zitten honderden,
duizenden coaches, productenmakers, dienstverleners en andere
professionals te springen om een goeie schrijver. En toch zit jij elke maand
weer te hopen dat je je rekeningen kunt betalen, of te worstelen met klanten
die helemaal niet bij je passen.

Elk bedrijf heeft goeie
teksten nodig. Waar zit jij?!

I’m not judging. Ik was denk ik nog veel erger.

Ik heb jarenlang gewerkt als freelance copywriter. Ik zag mezelf als
creatieveling, als vrijbuiter, als eigenwijze vrije ziel. Ik hield van de vrijheid van
het freelancerschap. Ik was trots op mijn identiteit als creatieveling. Maar ik
was geen professional. 



Ik werkte niet met klanten waar ik écht blij van werd.

Ik kreeg het vaak niet voor elkaar om een duidelijke briefing op tafel te

krijgen (en gaf dan mijn klanten de schuld dat zíj niet wisten wat ze wilden).

Ik had veel te weinig werk en nam daarom alles aan dat er op mijn pad

kwam.

Doordat ik alle soorten klussen deed, moest ik telkens opnieuw uitzoeken

hoe ik goed werk kon afleveren.

Ik liet over me heen lopen in salesgesprekken, waardoor ik ja zei op

onduidelijk gedefinieerde klussen, me vastlegde op onduidelijke

resultaten en mezelf telkens weer in nachtmerrieprojecten stortte.

Ik verloor steeds meer zelfvertrouwen doordat de klussen die ik aannam

niet écht duidelijk resultaat opleverden voor mijn klanten (waardoor ik nog

meer over me heen liet lopen, etcetera).

Het was een vicieuze cirkel van zelftwijfel en slechte werkervaringen. Telkens
als ik een klus instapte met gebrekkig zelfvertrouwen, legde ik de basis voor
weer een gebrekkige samenwerking, waardoor mijn zelfvertrouwen nog
verder richting de bodem dook. 

Die bodem raakte ik met een doffe *KLUNK* toen ik een workshop zou
organiseren bij een groot bedrijf, om er de strategie voor een serie blogs uit te
werken. De dag kwam steeds dichterbij, en ik verdronk in ‘research’: eindeloze
hoeveelheden e-books, blogs, boeken en cursussen over content marketing
doorploegen. 

De avond van tevoren had ik nog geen letter op papier. Terwijl de nacht
verdween in pijnlijke uren met verkrampte kaken, vulde mijn werkkamer zich
met papierproppen en de geur van koffie en zweet. Toen de vogels begonnen
te fluiten gaf ik er de brui aan, en mailde ik met een slap excuus dat ik ziek was
en dat het niet door kon gaan.



De verbetering die ik zocht, kwam pas toen ik de hele samenwerking met
mij als copywriter leerde zien vanuit de ogen van mijn klant. Want wat ik
zag, was niet best. Ik was met van alles bezig, maar niet met de drie
dingen die me daadwerkelijk een professionele freelancer maakten.

Het verhaal dat ik mezelf vertelde was dat ik geen professional was. Ik
wist wel dat ik goed kon schrijven, maar diep van binnen geloofde ik niet
dat ik ook daadwerkelijk resultaat kon leveren. 

1. Mijn eigen verhaal en mijn mindset.

Mijn zelfvertrouwen was gammel als een wrak, waardoor ik automatisch
de leiding uit handen gaf in salesgesprekken. Ik beredeneerde mijn
diensten defensief, vanuit wat ik zelf comfortabel vond, in plaats van
assertief - gericht op wat mijn klanten werkelijk nodig hadden. Ik
begeleidde ze in deze gesprekken niet naar de werkelijke oplossing voor
hun probleem, waardoor ik chronisch onder de maat presteerde en
verdiende. 

2. Mijn salesvaardigheden

Ik was all over the place. Ik schreef alles dat los en vast zat. Daardoor
moest ik steeds opnieuw uitvinden hoe déze tak van marketing nou
werkte. En bovendien werd ik nergens een expert in. Ik durfde niet te
kiezen, en daardoor koos niemand mij. 

3. Mijn aanbod



Als je begint met marketing terwijl je aanbod niet duidelijk is, gaat niemand
snappen wat je voor ze kan doen. Als je goeie content maakt, maar het lukt je
niet de mensen die reageren ook daadwerkelijk te verkopen in je
salesgesprekken, heb je nog steeds geen klanten. En als je geloof in jezelf niet
goed zit kun je nog zo’n goeie verkoper zijn, maar dan raakt vroeg op laat je
energie op.

Je kunt de kieren in je zelfvertrouwen blijven dichtstoppen met cursussen en
trainingen en nog meer vakkennis. Maar als je fundament niet stevig staat,
dondert de hele boel in elkaar. 

Voor jou geldt hetzelfde.

Een professioneel bedrijf waar je grip op hebt, de klanten waar je echt
gelukkig van wordt, en een inkomen waarmee je de vrijheid hebt om te leven
zoals je wil.

Pas als je met alle onderste drie lagen aan de slag gaat, bouw je een stevig
fundament. Pas als de basis stevig staat, krijg je wat je zoekt:

It’s time to turn pro.



Ah, the mind, our fickle mistress. Bijna alle creatieve freelancers hebben een
haat-liefdeverhouding met hun geest. 

Want enerzijds is het de plek waar prachtige dingen ontstaan die je soms zelf
versteld doen staan. Maar op andere momenten is het onze grote vijand. Want
ergens in de krochten van dat prachtige creatieve bolwerk zit een geniepig
stemmetje verscholen. 

“Je bent er niet klaar voor,” fluistert het op de momenten dat je aan de slag
moet voor een klant. “Ga eerst nog maar even veertig ebooks over content
marketing lezen.”

“Wie zit er nou op ons te wachten,” mompelt het op het moment dat je iets dat
je hebt gemaakt de wereld in wil brengen. “Er zijn toch zoveel mensen die meer
expertise hebben dan wij.”

Noem het imposters syndrome, noem het perfectionisme, noem het een
nasleep van die curry die iets te lang achterin de koelkast heeft gestaan maar
die je toch hebt opgegeten. Het feit is dat dit stemmetje de grootste reden is
dat je minder dan €5000,- per maand verdient en weinig van die mooie groene
wereldverbeterende impact maakt die je zo belangrijk vindt.  

(Ik nodig je trouwens uit om dit stemmetje een naam te geven. Die van mij heet
Meg.) 

Zolang Meg de dienst uitmaakt, kun je de klanten die jou het hardst nodig
hebben niet helpen.

Bouwsteen 1:
Je Mindset



Wie ben jij om je verhaal dan NIET te delen?!

Want luister eens even. Jij hebt een vaardigheid die de wereld kan veranderen.
Er zijn mensen die jouw expertise nodig hebben. 

Michiel bijvoorbeeld, een jonge gozer uit Antwerpen die zonnebrillen maakt
van gerecyclede koelkasten en autodashboards. Als hij genoeg brillen zou
verkopen, zou hij het verhaal van de circulaire economie kunnen verspreiden
en de wereld een stapje dichterbij een verspillingsvrije, circulaire toekomst
kunnen brengen. Maar jij zit op de bank te luisteren naar het iele stemmetje
van Meg, dus Michiels bereik laat te wensen over, hij verdient net niet genoeg
om zijn productie van te betalen en gaat failliet.

Of neem Maria, een coach die jonge, ambitieuze vrouwen helpt om hun eerste
bedrijf op te zetten. Zij zou een hele generatie van zelfbewuste, krachtige
wereldverbeteraars kunnen motiveren om zich los te schudden van het juk van
het patriarchaat en hun eigen, eigenwijze weg te gaan. Maar Maria kan geen
geschikte schrijver vinden die haar boodschap herkenbaar opschrijft, want jij
zit dus met Meg op de bank je 49e ebook door te buffelen. Maria gaat weer in
loondienst, de feministische revolutie gaat weer slapen, maar gelukkig heb jij
voor de vierde keer gelezen dat ‘know, like, trust’ belangrijk is.

Die fucking impact, die betere wereld waar jij je graag voor wil inzetten, die
gaat er niet komen als je luistert naar Meg. Want Meg probeert je veilig te
houden, maar hanteert daarbij de standaard van het oerwoud. Meg zegt: “Pas
op voor het open veld, want daar ben je zichtbaar voor de leeuwen!” Maar in de
echte wereld kun je alleen wat betekenen als je zichtbaar bent.

Meg zegt: “Wie ben jij om je verhaal te delen?” Maar de échte kwestie is deze:
Jij hebt al die vaardigheden. Jij kan deze mensen helpen om een bijdrage te
leveren aan de wereld. Jij hebt de sleutel in handen die de deur open doet.

Even met gestrekt been dan maar.



Dat betekent als eerste dat je moet leren herkennen wanneer zij aan het
woord is. En haar vervolgens kalm, met de zachte hand opzij te schuiven en te
fluisteren:

Turning pro betekent niet dat Meg zomaar verdwijnt. Het betekent dat we ons
werk doen ondanks haar onophoudelijke gezeur.

Turning pro betekent: luisteren naar je éigen stem.

Hou je bek, Meg.



Klanten. Can’t live with ‘em, can’t live without ‘em. 
- Oscar Wilde

Hoe gaan de gesprekken met jouw (potentiële) klanten? Een belangrijk
onderdeel van turning pro betekent dat je de leiding neemt in je
salesgesprekken. 

Want misschien herken je dit scenario wel:

“Hoi, met Laurens.”

“Hee Laurens, met Mike van mompelveen en brabbelbosch, ik zag op je
website dat jij teksten schrijft, wat kost dat?”

“Eh, nou, dat ligt eraan wat je wil, een beetje.”

“Oh ja, we zijn toe aan een nieuwe website, alles staat al klaar om te gaan,
hebben alleen een paar leuke vlotte tekstjes nodig nog, beetje brutaal
weetjewel, nou ja, jij noemt jezelf Brutale Kraai dus jij weet dat beter dan ik
hè, haha! Maar eh, ja kun je effe een offerte maken, of hoe doe je dat?”

“Nou, normaal werk ik met een intake over wie je doelgroep is en wat je wil
bereiken voordat we aan de slag gaan met de website, wat hebben jullie al
staan als ik vragen mag?”

“Ja alles staat al joh! Je hoeft alleen nog maar een lekker tekstje te
schrijven. Moet niet meer zijn dan een uurtje werk of zo. Wat is je
uurtarief?”

Bouwsteen 2:
Sales



“Ah, oké, mooi! Ja die doelgroep kan ik je wel wat informatie over sturen,
dat staat allemaal al joh. Kan je vanmiddag beginnen? Aanstaande vrijdag
is de launch party, dus het zou fijn zijn als ‘t donderdagochtend af is! Stuur
je nog even een offerte?”

“Nou, m’n uurtarief is in principe (*slik) 75 euro exclusief btw, maar dat is
wel gebaseerd op de aanname dat de doelgroep en het doel van de tekst
allemaal al goed staan, en-”

Dan komen ze bij jou om de websitecopy alsof het een kettingslot is dat
je nog even last minute kunt ophalen en om je stuur slingeren nadat je de
fiets gekocht hebt. Maar zodra je aan de opdracht begint, merk je: ze
weten niet eens wie hun doelgroep is.

Vaak heeft een klant niet meer dan heel vaag een belletje horen rinkelen
over wat hij werkelijk nodig heeft. 

Zo werkt een pro dus niet.

Want JIJ bent de expert. Níet Mike van
Brabbelstra Benelux. En dat zeg ik niet
omdat je misplaatst op je strepen moet
gaan staan omdat je respect verdient. Dat
zeg ik omdat het voor BEIDE partijen zo
niet werkt. Want jij kan je werk niet goed
doen op deze manier. En je klant is er dus
ook niet mee geholpen.



Én het resultaat is dus dat deze samenwerking hartstikke eenmalig was.
Want zij hebben er niet persé een noemenswaardig resultaat uit gehaald
(hoewel, ze weten vaak niet beter). En jij hebt er wederom een helse
week aan overgehouden. Vriendelijk bedankt.

Het resultaat is altijd dat jij werk aanlevert dat zichzelf voor je klant nooit
terugverdient. Die website converteert voor geen reet, want niemand
voelt zich aangesproken (niet jouw schuld - in de briefing stond: ‘onze
doelgroep is mannen en vrouwen van 18-65 in de Randstad en
daaromheen’). 

Het resultaat is ook dat jij uren en uren bezig bent met de onmogelijke
opdracht om een tekst te schrijven die iedereen moet aanspreken, en
ook nog eens op onmogelijke voorwaarden met een onmogelijke
deadline.



Copywriterwebsite 1: “Ik schrijf copy, content, en andere tekst. Als je je website,
flyer, blog of wc-papier van wat letters wil voorzien heb je aan mij een goeie.
Maar ook voor eindredactie, spellingcontrole kan je bij me terecht. Ik kan elke
tone of voice en ik pas me volledig aan aan jouw wensen. Heb je nog een wc te
boenen na een xtc-feest? Ik ben je man!”

Copywriterwebsite 2: “Hoi ik ben Laurens, welkom op mijn website! Ik hou al van
schrijven sinds ik mijn luier volkakte met prachtige geelbruine volzinnen. Ik hou
van koffiedrinken, yoga, youtubefilmpjes over katten kijken en van
koffiedrinken, haha! Ik schrijf het liefst over koffiedrinken, yoga en katten. Heb
je nog vragen? Stuur me gerust een mailtje!”

Ik overdrijf. Dat is mijn vak. Maar jouw website valt onder één van deze twee
categorieën. Sorry, maar het is waar. 

En dat is waarom jij a) te weinig werk hebt, dat b) slecht betaalt, en c) met
klanten werkt die niet bij je passen. 

Huh, maar klantgericht zijn is toch hartstikke goed? - copywriter 1

Yep! Zeker! Maar wat je doet als je “ALLES” aanbiedt is niet klantgericht. Dat is
gewoon geen keuze maken. En je klant wordt daar dus ook niet enthousiast
van. 

Bedenk je even dit scenario: Michelle is een coach die op zoek is naar een
copywriter die haar kan helpen emails te schrijven voor haar funnel. Ze kan
kiezen tussen een copywriter die “ALLES” schrijft en een copywriter die
gespecialiseerd is in funnels voor coaches. Wie denk je dat Michelle kiest?

Bouwsteen 3:
Je Aanbod



Huh, maar ik doe het dan toch juist goed door te zeggen waar ik over wil
schrijven? - copywriter 2

Nou.. Nee. Want je staat in je aanbod totaal niet stil bij wat je klant daaraan
heeft. Het gaat alleen maar over jou, en nul relevantie voor je klant. Sure:
iemand die van zeilen houdt, kent misschien wat meer zeilwoordjes dan
iemand die niet weet aan welke kant linksboord ook alweer zat. Maar dat
maakt je nog niet waardevoller voor je klant. 

Klanten die fijn zijn om mee te werken (namelijk die precies weten wat ze
nodig hebben) slaan jou over, want die wandelen linea recta naar die coach
funnel copywriter daar.

De klanten die snappen wat een goeie, conversiegerichte tekst ze kan
opleveren en daar ook voor willen betalen, slaan jou over (want, again:
coachfunnelboy over there), dus degenen die overblijven zijn de
prijsvechters en jij moet weer leven van huzarensalade en tosti’s.

Als je het toch voor elkaar krijgt om een samenwerking met iemand aan te
gaan, krijg je ramvage briefings voor je neus waar je nachtmerries aan
overhoudt (ik heb er een paar die niet meer weggaan en waar ik soms
zwetend overeind schiet in bed en de echo door mijn slaapkamer galmt:
“NEE! NIET NOG EEN FEEDBACKRONDE!”)

De ene keer krijg je een aanvraag voor copy voor een website, de volgende
keer een vertaling voor een brief, dan weer een tekst voor een flyer, dan
weer een blogpostje en wat social posts.. En daardoor ontwikkel je nooit
een vast proces en moet je telkens het wiel opnieuw uitvinden.

Of je je pleasingmodus nou te hoog hebt staan (ik doe alles voor je) of te laag
(ik doe wat ik wil), de problemen die je ermee in je leven uitnodigt zijn
hetzelfde. 



Stop met alles aanbieden en kies. Kies je doelgroep. Kies je specialisatie. Duik
in de psychologie van je klant, en kom erachter, écht erachter waar zij last van
hebben, waar ze naar verlangen, welk probleem ze met elkaar gemeen hebben
en hoe jouw dienst daar een oplossing voor biedt.

Sommige mensen houden niet van zout. Anderen houden niet van pittig. Weer
andere gekken lusten geen koriander (kun je ‘t je voorstellen?). Betekent dat
dat je in je restaurant alleen maar ongezouten aardappelpuree met kort
gekookte erwtjes gaat serveren? Natuurlijk niet. Je kookt jouw specialiteit -
die lompe, retespicy, idioot lekkere koriandersoep waar bij sommigen het vuur
en bij anderen de zeepsmaak uit de oren komt. Sommige mensen zullen ‘t niet
lusten. Sommigen zullen zelfs kritiek op je hebben. Maar voor de juiste
mensen, voor jouw mensen, is ie just right.

Fair enough. Goeie vraag. Hier is ‘t antwoord.

Ok, maar wat moeten we dan wél doen, Laurens,
met je grote bek?

Kies.

Zoek een probleem, zoek een klant, en KIES.

Word die ene copywriter die bekend staat als de emailfunnelschrijver voor
coaches. Word de case study buddy van Nederland. 

Ruk je los uit de terreur van de algemeenheid en word specifiek.



Wil je in één gratis gesprek jouw persoonlijke plan uitgewerkt hebben? In mijn
Ontdekkingsgesprek help ik je op weg en brengen we samen in kaart hoe jouw
ideale bedrijf eruit zou zien, en hoe je dat in jouw specifieke situatie voor
elkaar kan krijgen. Het is gratis, vrijblijvend en ik dring je niks op, want we
focussen op jouw verhaal, niet het mijne. We spreken elkaar 1 op 1, en je krijgt
mijn volle aandacht. Als je niks wil horen over m'n aanbod komt 't niet eens ter
sprake. I'm not here to waste time.

Als je mijn brutale bek en mijn grapjes tot hier hebt weten te doorstaan, heb je
doorzettingsvermogen, grasshopper. I like you. Maar nu is het zaak om te
implementeren. Want woeptidoe, je hebt nu wéér een e-book uit, maar wat
gaat je nou werkelijk vooruitgang brengen? 
Ik garandeer je: ga hier met discipline mee aan de slag, en je herkent je
onderneming binnen een jaar niet meer terug.

Misschien lijkt het complex, of moeilijk, of hard werk. Misschien denk je "ja,
voor anderen werkt dit misschien, maar ík ben in een andere fase." Of "ik heb
er nú even geen tijd voor". Dat snap ik - ik heb het mezelf zo vaak horen
zeggen. Maar het is de stem van je weerstand die je probeert te saboteren.

Gun jezelf het succes waar je van droomt. Want het is wél voor jou weggelegd,
ongeacht wat die sonofabitch in je hoofd je probeert wijs te maken. Het enige
dat je nodig hebt om uit de startblokken te vliegen, is commitment. En dat
krijg je door een duidelijk plan te maken voor waar je heen wil. 

WAT NU?

Boek hier gratis jouw 1 op 1 met mij
(banaan niet gegarandeerd)

http://www.brutalekraai.nl/strategiegesprek
http://www.brutalekraai.nl/strategiegesprek

