
Hoe schrijf je ‘HEADLINES’ waarmee je 
mensen laat stoppen met scrollen… 
…zelfs als je een verschrikkelijke slechte 
schrijver bent. 

“On the average, five times as many people read the headlines as 
read the body copy. When you have written your headline, you 

have spent 80 cents out of your dollar”  

- David Ogilvy - 

#ReprogamYourBusiness

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=55232&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/f/ogilvy-on-advertising/30315012/&name=Ogilvy%20on%20Advertising,%20David%20Ogilvy


Hoe schrijf je ‘HEADLINES’ waarmee je mensen 
laat stoppen met scrollen…zelfs als je een 
verschrikkelijke slechte schrijver bent. 

Goede teksten met een slechte ‘headline’ presteren / converteren slechter 
dan middelmatige teksten met een goede headline.  

Als je ‘headline’ slecht is leest niemand jouw blog, sales-pagina, social 
media post of advertentie. Ook zal met een slechte ‘headline’ niemand 
jouw video gaan bekijken.  

Als je ‘headlines’ slecht zijn dan krijg je niet alleen slechte resultaten of 
conversies maar je verspild ook een heleboel tijd aan het schrijven of 
opnemen van jouw content die niemand uiteindelijk leest of kijkt. 

Het doel van een ‘headline’ is simpel. Je wil dat men stopt met wat ze aan 
het doen zijn en jouw content gaan consumeren.  

De kwaliteit van jouw headline bepaalt jouw succes 

Je zal dus goede ‘headlines’ moeten schrijven om de aandacht te trekken 
van jouw ideale klant. Hierdoor stoppen ze met wat ze aan het doen zijn en 
lezen of kijken ze jouw content. Dit is de eerste, en essentiële, stap in het 
hele verkoopproces.  

Het geheim van een goede ‘headline' is dat het een emotie raakt van jouw 
ideale klant. Meestal is deze ‘headline’ gericht op iets waar ze bang voor 
zijn of iets wat ze heel erg graag willen. De ‘headline’ is dus gericht op het 
vermijden van pijn en het zoeken van plezier. 



Simpele ‘Headline’ formules 

Ook al ben je een verschrikkelijk slechte schrijver, het schrijven van goede 
‘headlines’ is minder lastig dan je denkt.  

De meeste ‘copywriters’ gebruiken ‘headline’ formules die eenvoudig te 
modelleren zijn.  

1. De HOE Formule 

Hoe krijg je de gewenste resultaten terwijl je pijn vermijd en plezier 
zoekt. 

• Leer nu hoe jij jouw winst kan verdubbelen. 
• Hoe maak je een marketing funnel die jouw omzet verdubbeld. 

Hoe krijg je de gewenste resultaten terwijl je pijn vermijd en plezier 
zoekt, in een bepaalde tijdsperiode.  

• Leer nu hoe jij jouw winst kan verdubbelen, in slechts 12 maanden. 
• Hoe maak je, binnen een week, een marketing funnel die jouw omzet 

verdubbeld. 

Hoe krijg je de gewenste resultaten terwijl je pijn vermijd en plezier 
zoekt, in een bepaalde tijdsperiode, ondanks bezwaren of beperkende 
overtuigingen. 

• Leer nu hoe jij jouw winst kan verdubbelen, in slechts 12 maanden, ook al 
denk je dat de rek er al helemaal uit is. 

• Hoe maak je, binnen een week, een marketing funnel in Wordpress, die 
jouw omzet gegarandeerd verdubbeld, ook al weet je nu niet eens hoe 
je moet inloggen op jouw website. 



2. Nieuwsgierigheid Formule 

Een aantal manieren om de gewenste resultaten te behalen terwijl je 
pijn vermijd en plezier zoekt. 

• 3 snelle en makkelijke manieren om je winst te verdubbelen. 
• 3 snelle en makkelijke manieren om een marketing funnel op te zetten 

die jouw omzet verdubbeld. 

Een aantal manieren om de gewenste resultaten te behalen terwijl je 
pijn vermijd en plezier zoekt, in een bepaalde tijdsperiode. 

• 3 snelle en makkelijke manieren om je winst te verdubbelen in slechts 12 
maanden. 

• 3 snelle en makkelijke manieren om, binnen een week, een marketing 
funnel op te zetten die jouw omzet verdubbeld. 

Een aantal manieren om de gewenste resultaten te behalen terwijl je 
pijn vermijd en plezier zoekt, in een bepaalde tijdsperiode, ondanks 
bezwaren of beperkende overtuigingen. 

• 3 snelle en makkelijke manieren om je winst te verdubbelen in slechts 12 
maanden, ook al denk je dat de rek er al helemaal uit is. 

• 3 snelle en makkelijke manieren om, binnen een week, een marketing 
funnel op te zetten die jouw omzet verdubbeld, ook al weet je nu niet 
eens hoe je moet inloggen op jouw website. 



3. Fouten Formule 

Pijn - Plezier 

• Welke fouten maak jij waardoor jouw winst nog nooit verdubbeld is? 
• Welke fouten maak jij waardoor jouw marketing funnel nog steeds niet 

werkt. 

Pijn - Plezier - Specifiek 

• Welke fouten maak jij als zzp’er, waardoor jouw winst nog nooit 
verdubbeld is? 

• Welke fouten maak jij als zzp’er, waardoor jouw marketing funnel nog 
steeds niet werkt. 

4. Waarschuwing Formule 

Pijn - Plezier - Specifiek 

• LET OP! Dit is wat elke zzp’er moet weten om zijn of haar winst te 
verdubbelen. 

• WAARSCHUWING! Dit is wat elke zzp’er moet weten voordat hij of zij 
een marketing funnel gaat bouwen. 

5. Overig 

• [BLOG] De perfecte oplossing voor iedere zzp’er die, eerlijk naar zichzelf 
kijkt, en zich realiseert dat hij of zij bij zichzelf in dienst is. 

• [DOWNLOAD] The Ultimate Swipe File voor iedere zzp’er die moeite 
heeft met het schrijven van goed converterende headlines. 

• [BEWEZEN EFFECTIEF] The Ultimate Swipe File voor perfect 
converterende headlines. 

• […BE CREATIVE…] 



6. Swipe File 

Creëer je eigen Swipe File.  

Welke advertenties, blogposts, social media posts, zorgen ervoor dat je zelf 
stopt met scrollen? Welke ‘headlines’ trekken jouw aandacht? 

Maak een map, foto’s, aantekeningen van deze ‘headlines’ zodat je deze als 
voorbeeld kan gebruiken voor je eigen ‘headlines’.  

Vaak is het zo dat de ‘headlines’ die jou doen stoppen met scrollen 
dezelfde zijn die ook jouw ideale klanten laten stoppen met wat ze aan het 
doen zijn.  

En dat is precies het doel van de ‘headline’: Je wil dat men stopt met wat ze 
aan het doen zijn en jouw content gaan consumeren. Want dit is de eerste, 
en essentiële, stap in het hele verkoopproces. 

#ReprogamYourBusiness


