
Concepting 
 
Een tekst schrijven. Dat kan iedereen. Naast triviale zaken zoals grammatica en interpunctie is 
het produceren van ‘een leesbare tekst’ redelijk eenvoudig. Het wordt pas ingewikkeld wanneer 
de auteur schrijft vanuit een van te voren vastgestelde strategie met een afgebakend doel. Of 
het nu klassieke informatieoverdracht betreft middels een advertorial of de beoogde verkoop 
van een nieuw product met behulp van een advertentie: copywriting is meer dan alleen kopij 
schrijven. Copywriting betekent in de praktijk: goed nadenken alvorens u begint met schrijven.  
 

Copywriting is: schrijven vanuit concept. 
 
In een ideale wereld schrijft de copywriter altijd vanuit strategie, een strategie die is vastgelegd in een 
concept. Nu is het woord concept wat abstract. In de context van copywriting kunt u het begrip 
concept beschouwen als een overkoepelend plan van aanpak. In dit plan staat helder beschreven hoe 
de afzender in communicatief opzicht een doelgroep aanspreekt, zowel inhoudelijk als cosmetisch. 
Van vrijblijvendheid mag bij een concept geen sprake zijn. Een concept is bepalend voor de manier 
van schrijven. Tegelijkertijd biedt het concept ook voldoende vrijheid om (binnen de bandbreedte van 
het concept) te variëren, bijvoorbeeld bij verschillende mediumtypes, producten of diensten en actuele 
ontwikkelingen (moment van communiceren).  
 
Helaas zijn de meeste briefings van opdrachtgevers gericht op het gewenste doel en blijven alle 
bepalende factoren buiten beschouwing. Het achterliggende concept wordt vaak als ‘bekend’ 
verondersteld. Het is in zo’n geval de taak van de copywriter om volledig in kaart te brengen wat de 
motieven van de zender én ontvanger zijn. Dat geldt ook voor de zogenaamde ‘showstoppers’, 
mogelijke obstakels die de communicatie ondermijnen. Het is de kunst om een passende boodschap 
te bedenken die beide partijen aanspreekt: opdrachtgever (afzender) en beoogde doelgroep 
(ontvanger). Vervolgens is het concept het ‘fundament’ waarop de copywriter de boodschap bouwt.  
 
Net als bij de definitie van copywriting zijn er ook uiteenlopende omschrijvingen van het fenomeen 
‘concept’. Vooralsnog hebben de meeste definities van ‘concept’ in de copywriting praktijk betrekking 
op:  
 
‘Hoofdgedachte waarbij doel en resultaat planmatig en publieksgericht op elkaar afgestemd zijn’.  
 
Abstracter dan dit is bijna onmogelijk. Enige uitleg is vereist. Bij het schrijven van product- en 
dienstgerelateerde teksten is het van groot belang dat de copywriter op de hoogte is van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van marketing, oftewel het positioneren én daadwerkelijk op de markt 
brengen van producten en diensten. 
 
Globaal onderscheiden copywriters twee soorten marketing: 
 

• Klassieke marketing => Benadrukken unique selling points (‘USP’s’) middels een platte 
productpropositie. 

 
Deze relatief eenvoudige vorm van marketing herkent u vooral aan een uiting die is gekoppeld aan 
een onderscheidend productkenmerk. De toegevoegde waarde van een product hanteren in een 
reclame-uiting was tot de jaren ’90 zeer populair bij marketeers: 
 
‘Product X wast nog witter dan product Y dankzij microvezelkorrels met CO2 extract.’ 
 
Als gevolg van voortdurend vernieuwende technologie en het veelvuldig kopiëren van innovatieve 
producteigenschappen zijn dit soort boodschappen slechts beperkt houdbaar. Bovendien is de 
moderne ontvanger immuun voor uitingen die een meerwaarde ontlenen aan de vermeende kwaliteit 
van het product of de dienst.  
 

• Moderne marketing => Afwijken van traditionele vier P’s: product, prijs, plaats en promotie. 
 



Waar voorheen organisaties producten en diensten ‘in de markt zetten’ middels het welbekende rijtje 
van P’s, ligt bij moderne marketing meer de nadruk op een universele propositie die grotendeels is 
gebaseerd op de laatste ‘P’. Promotie is het sleutelwoord bij moderne marketing.  
 
Voor het begrip promotie hanteren we de volgende beschrijving: 
De manier waarop het beoogde publiek kennismaakt met de dienst (en al dan niet overgehaald wordt 
om het product aan te schaffen of gebruik te maken van de dienst). Nadenken over deze ‘manier van 
promotie’ wordt in het jargon van copywriters ook wel concepting genoemd.  
 
Marktonderzoek en focus groups 
Kenmerkend voor concepting is dat de zender eerst grondig onderzoekt wat beoogde ontvangers 
beweegt en… immobiliseert. Doorgaans is dit de taak van de marketingcommunicatiemedewerker en 
de copywriter. Van uitgebreid marktonderzoek tot en met onderzoek op microniveau (de copywriter 
gaat de straat op en vraagt potentiële ontvangers het hemd van het lijf), een goed concept laat niets 
aan het toeval over. In een ideale situatie heeft de copywriter zelfs de beschikking over zogenaamde 
focus groups: kleine groepjes mensen die representatief zijn voor grote doelgroepen.  
 
In tegenstelling tot wat menigeen denkt, hoeft een focus group op demografisch gebied niet te voldoen 
aan de samenstelling van de werkelijke doelgroep. Sterker nog, in de meeste gevallen werkt het 
verfrissend als mensen een rol aannemen. Bijvoorbeeld een ondernemer die zich verplaatst in de 
belevingswereld van een medewerker in loondienst. Of andersom. 
 

1.1 Het concept 
 
In een ideale wereld is alle copy gebaseerd op een allesoverkoepelende basis, in jargon: het 
concept. Bill Bernbach beschreef het concept als de sprong van kennis naar idee. Een concept 
is veelal de beste oplossing voor een communicatieprobleem. Het woord concept komt van 
concipiëren, oftewel bedenken, tot stand brengen. Het licht beladen tegenovergestelde kennen 
we allemaal: anti-conceptie. Het klinkt wellicht wat vreemd, maar in de praktijk worden 
copywriters ook weleens ingeschakeld om conceptmatig conceptie te voorkomen. Denk aan 
corporate communication afdelingen die er alles aan doen om een mogelijke negatieve teneur 
bij voorbaat te ontmantelen. De ingehuurde ghostwriters zijn in die zin ook copywriters. 
 
Om een helder beeld van concepting te beschrijven gaan we eerst dieper in op de constructieve 
variant van concepting: het bedenken van een concept met als doel: het creëren van copy. Deze vorm 
van concepting is nodig voor advertenties, DM-brieven, persmappen, tijdschriftartikelen (advertorials), 
gebruikershandleidingen, websites, bedrijfsfilms, speeches; kortom, concepting is het uitgangspunt 
voor alle vormen van copy waarbij de intenties van de zender verder reiken dan alleen 
informatieoverdracht.  
 
Een goed concept is van onschatbare waarde. Tegelijkertijd is een concept voor de ontvanger zo 
goed als onzichtbaar. Conceptmatig geschreven teksten informeren mensen, zetten mensen aan het 
denken of zorgen ervoor dat mensen ook daadwerkelijk iets doen. Deze werkwijze is gebaseerd op de 
communicatieve uitgangspunten kennis, houding en gedrag.   
 
  



Hoewel een concept doorgaans onzichtbaar is voor de leek, is de insteek vaak direct duidelijk. 
Mensen herkennen de manier van communiceren. Lees de volgende voorbeeldzinnen, laat de 
inhoud op u inwerken en bepaal per afzonderlijke zin op welke manier u conceptueel 
aangesproken wordt: 
 

1. Heerlijk genieten van uw welverdiende rust… 
 

2. Benut nu deze unieke kans en bespaar direct… 
 

3. U gaat voor kwaliteit. Natuurlijk. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord. 
Vanzelfsprekend. 

 
4. Overstappen? Ruim 324.000 mensen gingen u voor… 

 
5. Natuurlijk wordt u ook minimaal 100 jaar oud, maar een ongeluk zit in een klein hoekje… 

 
6. Het is niet eerlijk! Van pappa mag ik wel binnen voetballen… 

 
7. Onze producten zijn standaard minimaal vijftien procent goedkoper dan elders. 

 
Een ‘leek’ zal bovenstaande zinnen lezen en instinctief aanvoelen dat er bij elke zin sprake is van een 
achterliggende gedachte. Maar welke gedachte is dat precies? En waarom kiest de schrijver ervoor 
om bepaalde woorden te combineren met bepaalde zinsconstructies? Stapsgewijs beantwoordt u 
deze vragen en krijgt u inzicht in concepting. 
 
Een voorproefje: 
 
Heerlijk genieten van uw welverdiende rust… 
Deze zin klinkt u als muziek in de oren, dat kan bijna niet anders. De schrijver suggereert dat u goed 
heeft gepresteerd en zonder enige vorm van schuldgevoel eens even lekker achterover mag leunen. 
Een enkele workaholic uitgezonderd zal deze zin geruisloos doordringen tot uw onderbewustzijn en 
staat u open voor het vervolg. Waarom? Omdat u ook nieuwsgierig bent naar de aanbieding die volgt. 
U heeft het immers verdiend. 
 
Benut nu deze unieke kans en bespaar direct… 
Een klassieke constructie waar Hollanders traditioneel zeer gevoelig voor behoren te zijn. Het geldelijk 
gewin lonkt. Geld besparen is in de perceptie van veel mensen een goede zaak. Koppel deze 
boodschap aan een stevige dosis sense of urgency en de ontvanger staat open voor het vervolg. ‘Ja, 
maar hier trap ik niet in…’ U heeft groot gelijk. Deze constructie is razend populair en devalueert 
razendsnel. Toch zijn er complete volksstammen die de verleiding niet kunnen weerstaan. 

 
U gaat voor kwaliteit. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Vanzelfsprekend. 
Lekker zakelijk. Direct en verfrissend. Het hoge leesritme maakt deze copy bijzonder sexy. Als lezer 
van de syllabus is de kans groot dat u wel ‘te porren’ bent voor deze verkoopriedel. De tekst 
suggereert een no-nonsens aanpak, zakelijk en… heel belangrijk: de basisemotie zekerheid speelt 
een hoofdrol. Het woord ‘vanzelfsprekend’ geeft vervolgens het zinnetje ook nog een stevig in-crowd 
gevoel. U hoort er pas echt bij (bij het collectief van succesvolle mensen) als u ook openstaat voor de 
boodschap van de afzender in kwestie.  
 
Overstappen? Ruim 324.000 mensen gingen u voor… 
Tsja, als heel veel andere mensen de stap al hebben genomen… Dan zal het wel goed zijn. Ideaal 
voor ontvangers die liever lui dan moe zijn. Daarnaast is er ook hier sprake van een sterk 
collectiviteitsbeginsel. Je hoort er wel of je hoort er niet bij. In tegenstelling tot de voorgaande (sexy) 
passage is de kans groot dat de gemiddelde syllabuslezer (u dus) zich liever niet associeert met 
massagedrag. U bent een individu en u bepaalt zelf wel wat goed voor u is, toch? 
 
Natuurlijk wordt u ook minimaal 100 jaar oud, maar een ongeluk zit in een klein hoekje… 
Au! Dat is een gevoelige snaar. Mensen geloven oprecht dat zij oud zullen worden. Allemaal. Stiekem 
weten we wel beter. Wij onderdrukken de angst dat er tussentijds iets ingrijpends kan gebeuren. 



Copywriters weten precies hoe zij gevoelens van angst aanwenden om mensen zekerheid te 
verkopen. In dit geval met een confronterende dialoogstijl. Gemeen? Ja. Effectief? Vaak wel. 
 
Het is niet eerlijk! Van pappa mag ik wel binnen voetballen… 
Nog zo’n zin in de categorie emotionele chantage. Mensen kunnen in het leven nog zo zakelijk alles 
beredeneren, maar op het moment dat een kind in het spel komt… dan is het hele andere koek. De 
spelregels veranderen. Kinderen vormen de achilleshiel van de hedendaagse 
communicatieconsument. Kinderen staan voor onvoorwaardelijke liefde, hoop, zekerheid, vertrouwen, 
trots, angst, onschuld… Ongetwijfeld kunt u het rijtje probleemloos aanvullen. De optelsom van 
relevante emoties zorgt ervoor dat een eenvoudig zinnetje ‘zomaar’ een enorme impact heeft op een 
ontvanger.  
 
Onze producten zijn standaard minimaal vijftien procent goedkoper dan elders. 
Een toetsbare platte prijspropositie. Spreekt jong en oud aan op voorwaarde dat er al wel interesse is 
om een bepaald product of een dienst af te nemen. Anders is het een volstrekt loze vorm van 
communicatie. 
 
Kort samengevat: een concept is in de decodering van de centrale boodschap herkenbaar voor de 
ontvanger en biedt de makers van creatieve uitingen ook de nodige speelruimte om te variëren. Met 
zo’n aanpak is de basis gelegd voor jarenlange sprankelende communicatie. Uiteindelijk kan dit leiden 
tot 'advertising property': een campagnematige opzet die zo nauw verbonden is aan het merk of de 
organisatie dat hij nooit door een ander te imiteren of te claimen is: Miele, er is… 
 
Een concept bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

• een vastgesteld appeal (een basisemotie die mensen op een bepaalde manier raakt) 

• een gekozen approach (een benadering / verpakking die past bij de boodschap) 

• een propositie (belofte die aansluit bij de instrumentele of emotionele behoefte van de wat-
doelgroep) 

• een dominante indruk (meetbaar resultaat, antwoord op de vraag: En?) 
 
Schematisch stelt u een concept als volgt op: 
 

Publieksanalyse 
(benoem ‘wat’ de ontvanger beweegt)  

 
 
 

     Appeal            Approach 
 (basisemotie)           (benadering) 

 
 

Propositie 
(impliciet of expliciet) 

 
 
 
 

Dominante indruk 
(het gewenste residu) 

 
 
Ontbreken één of meer elementen, dan is er geen sprake van een concept. In dat geval betreft het 
vaak een samenraapsel van leuke ideeën. Dit hoeft overigens niet per definitie te resulteren in een 
slechte uiting. Integendeel. In het recente verleden zijn tal van campagnes per toeval ontstaan omdat 
een ‘losse flodder’ onverwacht goed aansloeg bij het grote publiek. Het is niet gebruikelijk, maar in 
sommige gevallen is het ook mogelijk om een uitwerking terug te brengen naar een concept. Een 
vorm van ‘reverse engineering’ die voor de meeste copywriters te veel tijd en energie in beslag neemt. 
Alsof je geblindeerd pijltjes gooit richting een dartbord in de hoop dat je de roos raakt. 



1.1.1 Appeal 
 

Een concept is in de basis altijd een combinatie van drie zaken: appeal, approach en 
propositie. We beginnen met appeal, de basisemotie die de copywriter bij de ontvanger 
‘aanzwengelt’. 
 
Denk bij een appeal aan uitgangspunten zoals: 

• angst 

• jaloezie 

• (on)zekerheid 

• nieuwsgierigheid 

• wantrouwen 

• trots 

• status 

• geldelijk gewin 

• idealisme 

• etc. 
 
 
Met laddertechnieken is het mogelijk om het appeal op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. 
Waarden op een hoog niveau zijn bijvoorbeeld zekerheid, trouw, moederzorg, comfort, populariteit, 
liefde. Allemaal zaken die leiden tot geluk. Maar ook engagement bij de omgeving, verontwaardiging, 
of wantrouwen van gezag zijn ruime waarden waar de zender een appeal aan kan koppelen. Een 
appeal kan ook gekoppeld worden aan driften en motieven, zoals honger, vertedering, schaamte, 
rebellie, opwinding (al dan niet erotisch getint) en agressie. 
 
Globaal is er onderscheid tussen een positief appeal en een negatief appeal. Mooi voorbeeld is trots. 
Mensen zijn trots op wat zij bereikt hebben. Bijvoorbeeld een goede baan, kinderen die goed 
presteren op school, maatschappelijk betrokkenheid en nog veel meer positieve zaken. Maar op het 
moment dat iemand in een dure auto rijdt om indruk te maken op collega’s, familie en vrienden, dan is 
er sprake van status. Nuchter als de meeste mensen zijn, is het ontlenen van status aan prestaties, 
bezittingen of relaties een regelrechte dooddoener. Het negatieve appeal spreekt de omgeving niet 
aan. Niet doen dus? Nee. Zo makkelijk is het niet. Vrijwel alle mensen zijn in meer of mindere mate 
gevoelig voor status. Alleen zullen mensen het niet zo snel toegeven. Toch is het de taak van de 
copywriter om te onderzoeken welke emotie het beste resultaat oplevert: relatief onschuldige trots of 
het gevoelige status? 
 
Een formule om de juiste appeal te kiezen bestaat niet. Maar met gezond verstand komt u heel ver. 
En als ook dat niet helpt: experimenteer op kleine schaal. Interview mensen en probeer te ontdekken 
wat de ware achilleshiel is van de ontvanger.  
 
 
Voorbeeld 
 
Wat is het appeal van een vaatdoekje? 
 
Het doekje absorbeert vocht, dat is een instrumenteel voordeel. Daaraan kunnen we moeilijk een 
erotische connotatie verbinden die veel Nederlanders aantrekkelijk vinden. We kunnen het wel zoeken 
in de richting van reinheid, de in de Nederlandse cultuur diepgewortelde angst voor bacteriën. Schoon 
is dus een expressieve waarde die we tot het appeal kunnen maken, gekoppeld aan de waarde 
'zekerheid' of 'gezondheid' of misschien ook 'populariteit' (je bent hip en hoort erbij als je het doekje 
van merk X in huis hebt).  
 
Het is belangrijk voor de copywriter om zich in de waarden in te leven. Leg tijdens het creatieve 
proces extra de nadruk op schoon zijn, op smetvrees of op de bevrediging van een blinkend aanrecht. 
In deze stemming ontwikkelt u straks een concept voor de vaatdoekcampagne. 

  



1.1.2 Approach 

 
Samen met het appeal vormt de gekozen approach de spil van het concept. De approach is een 
benadering, een invalshoek, een vormidee, een mediumkeuze en aanpak in één. Plat gezegd 
kunnen we de approach ook ‘de verpakking’ van de boodschap noemen. Het is de manier van 
aanbieden die ervoor zorgt dat een ontvanger de boodschap consumeert of… negeert.  
 
Approaches zijn er in alle soorten en maten. Een klein overzichtje: 
 
Confronteren – benader de ontvanger zeer direct en wijs op een buitenkans, een tekortkoming, een 
uitdaging, etc. De confrontatie gaat vaak gepaard met een dialoogstijl, de vragende vorm: ‘hoe veilig is 
uw pensioen?’ 
 
Identificeren – de copywriter beschrijft een alledaagse situatie met daarin herkenbare mensen. De 
ontvanger zal zichzelf herkennen en automatisch geïnteresseerd zijn in de boodschap. Copywriters 
werken hiervoor met afgebakende personas, profielen waar mensen zichzelf op universele wijze in 
herkennen. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle zakenman- of –vrouw (stropdas / mantelpak), de 
zorgzame opa en oma, de ambitieuze starter, de levensgenieter, de klassieke intellectueel, de 
maatschappelijk geëngageerde idealist, de milieuliefhebber, de doemdenker, etc. 
 
Concretiseren – een voorbeeld spreekt vaak meer tot de verbeelding dan een instrumentele uitleg. 
Voorbeelden vergroten de geloofwaardigheid van een boodschap en maken de zender ook 
sympathieker omdat er minder sprake is van ‘wij weten wat goed voor u is’. Het voorbeeld spreekt 
immers boekdelen en is een klassiek geval van ‘show don’t tell’. 
 
Bombarderen – in copywriting jargon ook wel USP avalanche genoemd. Vrij vertaald betekent dit: de 
zender overspoelt de ontvanger met voordelen (unique selling points), zowel instrumenteel als 
emotioneel. Met name rationeel ingestelde ontvangers zijn gevoelig voor deze benadering. Met alle 
voordelen in het achterhoofd zullen zij zoeken naar mogelijke nadelen en uiteindelijk een optelsom 
maken. Het bombardement is vaak extra effectief in combinatie met een autoriteit die de USP’s 
presenteert en waarde toekent. 
Relativeren – soms is een boodschap bij voorbaat al kansloos omdat er in het verleden vervelende 
dingen zijn gebeurd die bij mensen nog vers in het geheugen liggen. De relativering is een goede 
benadering om nieuw draagvlak te creëren voorafgaand aan het presenteren van de (vernieuwde!) 
propositie. 
 
Contrast(eren) – Bij ingewikkelde boodschappen hebben ontvangers soms dringend behoefte aan 
overzicht. Of het nu consumenten betreft die een nieuwe tandenborstel willen kopen of een manager 
die een miljoenencontract afsluit met een toeleverancier: bij het nemen van een beslissing is het soms 
zeer fijn als er een zwart-wit beeld ontstaat. Copywriters kunnen de creatie van dit beeld faciliteren 
door enkele stappen vooruit te denken. 
 
Autoriteit hanteren – Zou u uw auto laten repareren door een monteur in driedelig Armani pak? Nee, 
natuurlijk niet. Andersom geldt hetzelfde. Een hoogleraar voedingsleer die het gezondheidsbelang van 
een groentepizza benadrukt is geloofwaardiger dan een snackbarhouder die zegt dat je beter een 
smulrol kunt bestellen in plaats van een vleeskroket. Mensen zijn gevoelig voor autoriteit. Aanschouw 
de witte jassen in tandpasta- en wasmiddelcommercials en u weet genoeg. 
 
Ambassadeur inschakelen – Ontvangers anno nu zijn niet meer gevoelig voor zenders die claimen 
dat zij de beste diensten of producten leveren. Nee, mensen bepalen liever zelf hoe zij over zaken 
denken. Of… zij hechten waarde aan de mening van anderen. Copywriters maken dan ook dankbaar 
gebruik van het fenomeen early adopters, fanatieke mensen die in een vroeg stadium producten of 
diensten afnemen. Zij zijn de ideale ambassadeur. Copywriters zoeken de ambassadeurs op en 
presenteren de bevindingen. En als er nog geen ambassadeurs zijn? Dan creëren copywriters de 
ambassadeurs zelf.  
 
Ridiculiseren – humor is het smeermiddel bij communicatie. Zelfs de meest beladen onderwerpen en 
boodschappen bereiken probleemloos de ontvanger. Copywriters zijn in staat om overal een gimmick 
van te maken. Van een woordenboek – Spring is in the air… Why should I? – tot een 
vuurwerkcampagne – Altijd al een hondje gewild… je bent een rund… (-) Humor is de perfecte 



katalysator en heeft een hoog ‘rimpeleffect’. Mensen stoten elkaar aan als zij iets leuks lezen. 
Spelenderwijs zorgen de ‘multipliers’ ervoor dat een boodschap zich verspreidt. 
 
Visualiseren – oftewel ‘paint the picture’. Beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Andersom 
kan ook. Met woorden kunt u een beeld oproepen, bij voorkeur een beeld dat mensen herkennen of 
een beeld dat juist verbazing oproept. Visualiseren benut de techniek van selectieve waarneming. De 
schrijver selecteert relevante details en probeert met subjectieve of objectieve beschrijving de lezer bij 
de les te houden. Voor long copy is visualiseren een handige techniek, bij short copy is een 
visualisering vaak te langdradig. 
 
Groepsdruk – ook wel ‘peer pressure’ genoemd. Copywriters weten bij bepaalde onderwerpen dat 
ontvangers gevoelig zijn voor het doen en laten van gelijkgestemden. Verwar peer pressure niet met 
autoriteit. Gelijkgestemden genieten het vertrouwen van de ontvanger. Copywriters wenden dit 
gedeelde vertrouwen aan door heel subtiel statistieken in de copy te verwerken (‘drie van de vier 
dertigers is bang om kaal te worden’). Als meerdere mensen met hetzelfde worstelen, dan is het 
slechts een kleine stap om te doen wat anderen ook doen: een haarproduct van merk te kopen 
(‘versterkt wortelstructuur en voorkomt vroegtijdige kaalheid dankzij de bewezen werking van het 
hydrodidermine vitamine Q extract’ – * klinisch getest onder 150 mannen in de leeftijdscategorie 30 - 
39 jaar).  
 
Inversie – Een verpakking van een boodschap is soms extreem voorspelbaar. NS verkondigt dat 
treinen dit jaar wel op tijd zullen rijden en dat wij vooral niet in de file moeten gaan staan. Pfff, daar 
wordt een ontvanger niet warm of koud van. Maar: wanneer NS reizigers adviseert om vooral de auto 
te pakken, dat roept vraagtekens op. Waarom zou ik? En stiekem lezen hele volksstammen de 
boodschap. Massaal op zoek naar het addertje onder het gras. Gimmick: ‘in de auto heeft u volop tijd 
om na te denken over een oplossing voor het fileprobleem. Stuur uw inzending naar… en de beste 
oplossing belonen wij met een jaarkaart eerste klas.’ Zo, pats. Andere variant: ‘Pearle feliciteert Hans 
Anders met het 25-jarig bestaan….’ Gimmick: ‘Het herinnert ons aan het feit dat wij al vijftig jaar 
tevreden klanten van brillen en contactlenzen voorzien.’  Een kleine waarschuwing is bij inversie wel 
op zijn plaats. Indien ontvangers gehaast zijn, indien zij beschikken over te weinig voorkennis of niet 
helemaal bij de les zijn, dan kan inversie een vervelend resultaat hebben. Weer hierop voorbereid en 
test grondig voordat u deze approach toepast. 
 
Andere (gecombineerde) approaches – het aantal approaches is praktisch ongelimiteerd. Zeker 
omdat u eindeloos kunt combineren en variëren. Zo is er de ‘cuty’ (een schattig dier, een baby, een 
aandoenlijk uitziende senior, etc.) in combinatie met een concretisering (een voorbeeld). Of wat dacht 
u van een politieagent die een bekeuring uitschrijft vanwege een fout geparkeerde brandweerwagen 
bij een grote uitslaande brand (visualisering in combinatie met ridiculisering). 
 
 
Vanuit de traditionele theorie zijn de volgende approaches gangbaar (in willekeurige volgorde 
en – uiteraard – in het engels): 
 

• Credibility – presenteer de boodschap zo geloofwaardig mogelijk met behulp van show don’t 
tell 

• Peer pressure – Hanteer sociale groepsdruk, sluit goed aan bij collectiviteit, mensen die bij 
een groep willen horen en gevoelig zijn voor leiders, opiniemakers, trendsetters, etc. 

• Tell, don’t sell – Een boodschap zo plat mogelijk afvuren: ‘Ik ben toch niet gek…’ 

• Facts and stats – bewijsvoering met gegevens 

• USP focus – Inzoomen op een belangrijk (ver)koop argument en daar de hele uiting aan 
ophangen 

• Empathy – Inspelen op inlevingsgevoel / medeleven van ontvanger (goede doelen approach) 

• Cuty – Een schattig mens of dier inzetten, bijvoorbeeld een baby, puppy, ijsbeer, lieve oma, 
etc. 

• Curiosity – Maak de ontvanger nieuwsgierig door selectief zaken weg te laten 

• Hook – Als… dan approach. Ontvanger of omgeving moet aan een voorwaarde voldoen om 
in aanmerking te komen voor… 

• Authority – Beetje hetzelfde als peer pressure, alleen is de autoriteit hier niet gekoppeld aan 
een groep, wel aan een gezaghebbend persoon / instantie 

• Avalanche – Overdonder je ontvanger met USP’s 



• Justify – Presenteer de argumenten waarmee een ontvanger mogelijke beslissingen kan 
rechtvaardigen / goedpraten 

• Time pressure – Kunstmatig een ‘sense of urgency’ creëren. Ideaal voor actiegerichte 
uitingen. Nu of nooit handelen, soms gekoppeld aan de hook. 

• Wishfull thinking – De ontvanger heeft al besloten dat hij of zij akkoord gaat met de 
propositie, alleen weet men het nog niet.  

• Godfather – Een aanbod dat je niet kunt weigeren; sterke focus op (overdreven) propositie, 
lichte dwang en zeer intiem (beproefde methodiek van telemarketeers) 

 
  
 



1.1.3 Approach en appeal – de wisselwerking 

 
Een approach kiest u niet zomaar. De verpakking moet naadloos aansluiten bij het appeal. Bij 
een negatief appeal bijvoorbeeld is het doorgaans niet zo handig om wishfull thinking als 
approach te hanteren. De negatieve emotie is allesbehalve een ideaal vertrekpunt om mooi 
weer te spelen. Ander voorbeeld: de approach autoriteit werkt alleen als de gekozen emotie 
(appeal) genoeg vertrouwen opwekt en de ontvanger nieuwsgierig maakt naar de uitspraak van 
de gekozen autoriteit.  
 

Appeal en approach beïnvloeden elkaar op alle mogelijke manieren. De juiste combinatie vinden is 
een kwestie van een grondige publieksanalyse opstellen en experimenteren. Veel experimenteren. 

 
Helaas lenen niet alle uitingen zich voor een zwart-wit aanpak. Daarom heeft de copywriter altijd nog 
het instrument pay-off achter de hand. Dit is het zogenaamde ‘inkoppertje’ dat de hele uiting in een 
bepaalde context plaatst. Met andere woorden, dankzij (of: ondanks) de pay-off valt het kwartje en 
snapt de ontvanger wat de centrale boodschap is. Een pay-off krijgt soms een creatieve twist, een 
dubbelzinnigheid of een stilistisch hoogstandje. Maar dat is in de conceptuele fase nog niet zo van 
belang. De pay-off van Joulz (dochteronderneming van Eneco) luidt: Wij zorgen dat het werkt. 
Optimisten vertalen de pay-off naar (Rotterdamse) daadkracht. Ontevreden klanten vinden de pay-off 
een loze kreet. Gebakken lucht.  

1.1.4 Propositie 

 
In het verlengde van appeal en approach ligt de propositie. Dit is een universele belofte van de 
zender aan het adres van de ontvanger. In de meeste gevallen beantwoordt de propositie de 
vraag (vanuit de ontvanger geformuleerd): what is in it for me? Met andere woorden, hoe wordt 
de ontvanger wijzer van de boodschap? 
 
Bij een sterke basisemotie (appeal) is de kans groot dat de zender ook een prikkelende benadering 
(hanteert). Bij een subtiele basisemotie volgt meestal een bescheiden benadering. Welke appeal en 
approach de zender ook kiest, in vrijwel alle gevallen is de propositie gebaseerd op beide onderdelen 
binnen het concept. Daar komt ook nog eens bij dat een expliciete propositie doorgaans beter werkt in 
webteksten dan een impliciete belofte. 
 

Belangrijkste eigenschap van een propositie: 
de belofte is gebaseerd op de vergrotende of overtreffende trap. 

 
Je belooft de ontvanger een gelukkiger, gezonder, efficiënter, vermogender, rustiger, wervelender, 
energieker, praktischer, etc. leven. Of je belooft je ontvanger dat hij of zij het allergelukkigst wordt, het 
meest geliefd, het allergezondst, etc. Vaak is het uitgangspunt voor de belofte positief. In enkele 
gevallen hanteert de zender een negatieve belofte. Bijvoorbeeld een verzekeraar die hamert op een 
unieke kans om meer zekerheid aan je bestaan toe te voegen. Dit kan met een negatieve belofte: 
Verzeker jezelf niet bij ons en je moet later op de blaren zitten als je hele leven als een kaartenhuis in 
elkaar dondert. De belofte is dan: ultieme ellende. Gelukkig kun je dit nu voorkomen door zaken te 
doen met verzekeraar X.  
 
Probleem: de what is in it for me-vraag blijft onbeantwoord, dit komt waarschijnlijk door: 
 

▪ een verkeerde basisemotie (appeal) spreekt niet tot de verbeelding van de ontvanger. 
▪ een verkeerd gekozen benadering (approach) waarbij de boodschap niet goed is ‘verpakt’ of 

niet past bij het referentiekader / verwachtingspatroon van de ontvanger. 
▪ een vage of teleurstellende propositie. De ontvanger weet niet waar hij of zij aan toe is. De 

zender stelt niet of nauwelijks een duidelijke beloning in het vooruitzicht en de ontvanger 
haakt af. 

 
 
Meerdere proposities? 
Resteert alleen nog de vraag: kun je meerdere proposities combineren? Het antwoord is een 
volmondig ja. Maar dan is het wel van belang om bij elke uiting maximaal één propositie als 



uitgangspunt voor het concept te hanteren. Bij een dubbele centrale propositie fragmenteert de 
boodschap en loopt u het risico dat het aanbod te mooi voor woorden wordt. 

1.1.5 Dominante indruk 

 

Helemaal onderin het conceptmodel staat de dominante indruk. Vrij vertaald is de dominante 
indruk het residu van de communicatie. Ervaren copywriters weten dat copy een bepaald effect 
heeft. Dit effect treedt op tijdens het lezen en blijft na afloop nog even ‘hangen’.  
 
Aangezien het effect van de gewenste dominante indruk beperkt meetbaar is (vraag een ontvanger 
wat er is ´blijven hangen´), kan de copywriter ook daadwerkelijk de dominante indruk sturen. 
Bijvoorbeeld door de tekst wat sympathieker te maken (‘deze zender wil oprecht het beste voor mij’) of 
door de copy wat uitdagender te schrijven (‘de zender zet mij (op prikkelende / provocerende wijze) 
aan het denken over…’) 
 
Het spreekt voor zich dat de dominante indruk niet in exacte zin meetbaar is. Wel is het mogelijk om 
‘de teneur’ te toetsen na het ‘consumeren’ van de copy. Een copywriter streeft ernaar om de 
dominante indruk op universele wijze zo goed mogelijk te injecteren. Achteraf is dan meetbaar of de 
indruk bij zoveel mogelijk mensen hetzelfde is. Met andere woorden: de copywriter bepaalt al in de 
conceptuele fase welke dominante indruk gewenst is en werkt daar vervolgens naar toe. Ook hier 
geldt: laat zo weinig mogelijk aan het toeval over. 
 
Voorbeeld 
 
Brochuretekst leverancier AED (automatische defibillator) 
 
‘De Lifesaver XL met duurzame li-ion accu is direct gebruiksklaar. Heldere 
gesproken aanwijzingen in twaalf verschillende talen en doordachte 
kleurcoderingen voor het plaatsen van de pads onderstrepen de 
gebruikersvriendelijkheid. Dankzij de high brightness LCD statusindicator 
weet de bevoegde bediener exact wat er gebeurt.’  
 
Dominante indruk: Dit ding is (te) degelijk. 
 
Verder is overheersende gedachte na het lezen van de tekst allesbehalve sprankelend. De copy 
nodigt niet echt uit om levens te redden. De klinische tekst is zeer instrumenteel, alsof de schrijver zelf 
ook niet helemaal overtuigd is van de functionaliteit van het apparaat (‘ik moest deze tekst schrijven 
van mijn baas, ik heb er ook niet voor gekozen…’).     
 
Alternatieve brochuretekst 
 
‘Met één druk op de knop start u de Lifesaver XL. Tijdens het aanbrengen van de meegeleverde pads 
met kleurcodering hoort u gesproken aanwijzingen. Binnen enkele seconden start de reanimatie. Op 
het scherm ziet u precies wat er gebeurt.    
 
Dominante indruk: ‘zo, dat gaat gestroomlijnd, soepel’, of iets anders van deze strekking. Kind kan de 
was doen.  

1.2 Het concept - in de praktijk van nu 

 
In dit hoofdstuk staat slechts een kleine greep uit de ontelbare verschillende mogelijke 
concepten. Aanvankelijk lijken alle uitingen op elkaar, maar na verloop van tijd is de kans groot 
dat u de verschillende plannen van aanpak herkent. 
 
Sterker nog: een groot deel van de ontvangers weet precies wat de intenties zijn van de copywriter. 
Op zich is dat niet zo’n ramp. Wel desastreus is dat er nog steeds uit gewoonte bakken met 
ongeïnspireerde uitingen over de doelgroepen worden uitgestort. Dit maakt het moeilijker voor de 
copywriter om met een nieuw, gedurfd, concept de aandacht te pakken. De gemiddelde ontvanger is 
anno nu immers al behoorlijk afgestompt. 



 
Zo schrijft Jan Rijkenberg in zijn boek Concepting dat ‘de laatste rek uit het marketing- en 
communicatie-elastiek is gehaald’. Vandaag de dag hanteren de meeste ondernemingen dezelfde 
marketingtechnieken en is het de kunst om onderscheidend bezig te zijn. Vanuit de 
conceptinggedachte koppelt Rijkenberg de promotie aan de beleving (‘het gedachtegoed’) van 
specifieke sub-doelgroep(en).  
 
Maar wie vormen eigenlijk de sub-doelgroepen? Volgens Rijkenberg is de grootste doelgroep NIET 
per definitie de belangrijkste doelgroep bij concepting. Bij concepting draait het om selectief gebruik 
maken van target groups die andere doelgroepen (de zogenaamde volggroepen) op sleeptouw 
nemen. Voorbeeld: de early adaptors lopen voorop en de early majority hobbelt er achteraan. 
 
Bekende ‘concepting’ merken zijn ondermeer Benetton (‘Colours of the world’), Nike (sportieve jonge 
mensen ‘doen het’ gewoon),  Senseo (vul zelf maar in) en Vodafone (How are you?). Bij elk van deze 
merken past een gedachtegoed dat grotendeels is losgekoppeld van het fysieke product. Zo is 
Vodafone niet echt geïnteresseerd in het welzijn van de gemiddelde mobiele beller, maar dat maakt 
voor de conceptgedachte niet uit. Mensen vinden het prettig als iemand interesse toont en een prettig 
gevoel leidt tot klantenbinding. Een ander treffend voorbeeld van een conceptmerk is Apple, de 
computerfabrikant die radicaal van koers wijzigde en prompt machines op de markt bracht in 
zuurstokkleuren als symbool van vrijheid en uniciteit. De consument (h)erkende de filosofie en ging 
massaal mee in de uiting om ‘uniek te zijn’. Uiteindelijk heeft de radicale conceptwijziging de redding 
van Apple betekend. 
Vanuit het moderne concepting is het cruciaal dat organisaties de universele vorm van promotie 
consequent kunnen hanteren in ALLE uitingen. Een sterk concept bedenken dat past bij de beleving 
van sub-doelgroepen, is een complexe aangelegenheid. Volgens Rijkenberg komen goede ideeën 
voort uit ‘voelen en minder uit analytisch vaststellen of - anders gezegd - uit het extrapoleren van 
cijfers en gegevens van bestaande markten’.  
 
Een concept is opgebouwd rondom de volgende vragen: 

• Wat is de ‘what’s in it for me-factor’ (WIIFM) voor de beoogde doelgroep en eventuele 
volggroepen? 

• Bevat het concept één centrale boodschap? (meerdere centrale boodschappen leiden tot 
verwarring) 

• Kunnen de ontvangers zich identificeren met de boodschap? 

• Passen de communicatiemedia bij de doelgroep én de boodschap? 

• Kunnen ontvangers de boodschap terugkoppelen naar beleving / visie / gedachtegoed / etc.? 

• Voldoet de boodschap aan het verwachtingspatroon? 

• Is er sprake van één of meerdere volggroepen en zo ja, hoe wordt het concept overgedragen 
door de ‘concept-uitdragers’? (relateren aan basis-emoties zoals ambitie, jaloezie, status, etc.) 

 
Voordat een copywriter vanuit concept kan werken, zijn ook de volgende punten van belang: 

• de propositie (‘belofte’ aan het adres van de ontvanger) is onderscheidend, aantrekkelijk en 
relevant voor de doelgroep.  

• het concept verbeeldt de propositie, voegt drama, opvallendheid en aantrekkelijkheid toe aan 
de kernboodschap. 

1.3 Strategische vragen 

 
Als we dan toch met checklisten gaan werken, dan kunnen we ook de belangrijkste 
strategische vragen op een rijtje zetten die een copywriter standaard hanteert bij het uitvoeren 
van een opdracht. Het gros van de antwoorden bij onderstaande vragen moet eigenlijk al 
bekend zijn VOORDAT de copywriter start met het daadwerkelijk schrijven van de copy. Het is 
heel verleidelijk om gelijk in het diepe te springen en te vertrouwen op een goede afloop. Maar 
als bepaalde strategische vragen onbeantwoord blijven, dan is de kans groot dat het 
uiteindelijke resultaat niet toereikend is. 
 
Hier volgen enkele strategische vragen die in de conceptfase van groot belang zijn voor het slagen 
van de communicatie. Lees de vragen plus bijbehorende toelichting desgewenst meerdere malen en 
probeer de systematiek te doorgronden.  



 
1. Wat is de boodschap / propositie? 
De propositie: een bundel van voordelen (‘benefits’), een verzameling voordelen voor de consument. 
Het formuleren van een propositie is een strategische en creatieve aangelegenheid. De propositie 
geeft antwoord op de egoïstische vraag van de ontvanger: ‘wat schiet ik er eigenlijk mee op?’ 
 
In concrete uitingen hoeft de ontvanger overigens een propositie niet expliciet terug te vinden in copy. 
Wanneer de propositie bijvoorbeeld hoofdzakelijk is gebaseerd op beleving, dan is de centrale 
boodschap vaak ontastbaar. Ondertussen ‘voelen’ de ontvangers wel aan wat er van hen verwacht 
wordt. 
 
2. Wat beweegt de doelgroep, wie zijn de mensen echt? 
Wees niet tevreden met sociaal demografisch afgebakend doelgroepgeleuter van 
geitenwollensokkendragers. Beantwoord de vraag: waarom zou het beoogde publiek ook maar een 
biet geven om wat ik te melden heb. De diverse antwoorden kunnen voor de nodige verrassingen 
zorgen. 
 
3. Wie is eigenlijk de afzender en wat is de rol van de afzender? 
Is het mogelijk om voort te borduren op herkenbare merkeigenschappen of laat het merk zich van een 
andere (nieuwe) kant zien? Soms ligt de focus op het product of de dienst, soms staat in de uiting de 
afzender centraal. Bij de introductie van nieuwe merken en producten is er sprake van ‘een nieuwe 
afzender’ waar mensen even aan moeten wennen. De ontvanger verwacht dan ook een actieve rol 
van de afzender om zichzelf te presenteren en zal zelf de communicatie gelaten ondergaan. De 
presentatie haakt bij een nieuwe afzender direct in op de productlijn(en) en de presentatie van de 
producten is ondergeschikt aan de promotie van het merk.  
 

Is er sprake van een nieuwe afzender? Dan geldt: product of dienst = merk en andersom! 
    
4. Wat willen we dat de ontvanger doet of denkt? 
Niet zozeer de boodschap is belangrijk voor de zender. Het gaat primair om de reactie die de 
boodschap teweeg brengt. Desired Consumer Respons, daar zetten organisaties op in. Hoe? Door 
bakken geld te storten in de bodemloze put die marketing heet. 
 
5. Welke media? 
De mediamix sluit naadloos aan bij de boodschap, doelgroep, het gebruikersmoment en... bij het 
budget. 
 
 
6. Wat is het budget? 
Handig om te weten. Copywriting is in de meeste gevallen een ‘ongoing process’. Met andere 
woorden: verschiet uw kruit niet gelijk in de eerste ronde. Het gevecht met de concurrentie is pas over 
op het moment dat de tegenstander zijn nederlaag erkent en alle (vis)activiteiten in de betreffende 
vijver staakt. Gek genoeg is deze materie ook relevant in niet-commerciële omgevingen aangezien 
daar intern en extern regelmatig partijen met verschillende motieven actief zijn. (Bijvoorbeeld 
overheids- en semi-overheids-organisaties die subsidies veilig willen stellen) 
 
7. Hoe creatief? 
Is het product of de dienst onderscheidend, dan is minder conceptueel geweld toereikend. In het geval 
van een nieuw product of een nieuwe dienst is een wat agressievere benadering vereist. De 
communicatie wordt dan zeer onderscheidend én risicovoller. Belangrijk: zonder risico communiceren 
is in sommige gevallen nog erger dan helemaal niet communiceren.  
 
Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Copywriting vanuit concept is meer dan alleen de instructies 
van de briefing braaf opvolgen. Opdrachtgevers vragen meer van een copywriter. Meedenken over 
het concept bijvoorbeeld alvorens je overgaat tot uitvoering. Een kritische houding ten opzichte van de 
wensen van de opdrachtgever is dus zeker gewenst. Het is daarbij zeker geoorloofd om de 
controlevragen te hanteren en – in geval van onduidelijkheid – aan de opdrachtgever te stellen. Na 
verloop van tijd wordt het conceptmatig werken vanzelf een tweede natuur en wordt het steeds 
moeilijker om ‘zo maar even een tekstje te schrijven’.   



In het hele concepting verhaal blijft er nog één belangrijke vraag onbeantwoord: hoe verwerkt de 
copywriter de belangrijkste bestanddelen van het concept in de copy?  Een allesoverkoepelend 
antwoord op deze vraag is helaas niet mogelijk. 
 
Copywriters zijn individualisten en hebben stuk voor stuk eigen ‘kunstjes’ om materie ‘aan de mens’ te 
brengen. De ene copywriter heeft een voorkeur voor een overdaad aan stijlmiddelen en de ander 
speelt liever met de psyche van de ontvangers. Wat de copywriter ook hanteert, goede copy staat of 
valt NIET met trucs, maar wordt altijd beoordeeld aan de hand van beoogde effectiviteit. De term ‘leuk’ 
is killing wanneer een tekst beoordeeld wordt vanuit concept.  
 
Onthoud: het is een onmogelijke taak om tijdens het creatieve proces de werkelijke effectiviteit van 
tekst, gebaseerd op een concept, te meten. Aan het einde van de rit is het de opdrachtgever die (in 
eerste instantie) bepaalt of de copy goed is. Niet de beoogde doelgroep, die is later aan de beurt. 
Toch schrijft de copywriter altijd voor de laatste doelgroep. Of is het stiekem voor beiden? 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Reclamestrategieën 

 

1.4 Reclamestrategie 

 
De strategie is, net als het werken vanuit concept, van groot belang voor een copywriter. 
Zonder strategie (in deze context: ‘afgebakend plan om doelen te verwezenlijken’) spartelt de 
copywriter als een weerloze vis op het droge en verricht in feite het werk van een tekstschrijver 
zonder sturing.   
 
Giep Franzen, reclamegoeroe van het eerste uur, onderscheidt zeven strategieën: 
 

1. Sales response. Een unieke aanbieding aankondigen en de consument reageert. Dit is een 
zeer zinnige aanpak als de stimulus (aanbieding) relevant is voor de consument. Bijvoorbeeld: 
korting op hondenvoer voor prijsbewuste baasjes 

2. Persuasion. Het is dé aanpak van wasmiddelfabrikanten en productmanagers uit het 
absorptiesegment. Laat honderd keer zien dat er rechts nog roos zit, maar links niet meer... 
Uiteindelijk geloven de mensen het en koopt men het produkt.  

3. Saliency. Het merk probeert met een aparte vormgeving of communicatieaanpak een plaats 
te verwerven in het brein van de consument en laat de rest op zijn beloop. Zo is Nike het merk 
geworden wat het nu is. 

4. Involvement. Alle strategieën die proberen een band op te bouwen tussen merk en 
ontvangers. Het bedrijf verkondigt openhartig haar problemen, doelen, successen en dromen. 
Op deze manier kweekt de organisatie een beetje vertrouwen en sympathie bij de consument. 

5. Likability. Met behulp van leuke, mooie of opvallende communicatie - waarmee het merk de 
consument een plezier doet - wordt het merk ook sympathieker gevonden  

6. Emotions. Reclame roept een bepaalde emotie op, die op het gebruikersmoment een rol 
speelt. Douwe Egberts koffie is bijvoorbeeld ... koffie. 

7. Symbolism. Het merk wordt geladen met symbolen die in de doelgroep een belangrijke rol 
spelen.  Zo verwerft het merk een wit voetje bij een specifieke groep gebruikers, bijvoorbeeld 
een subcultuur waarin dergelijke symbolen een belangrijke rol spelen. 

 

  

 
 

Copywriters worstelen vaak met de paradox: voor wie schrijf ik eigenlijk? 
Opdrachtgever of beoogde doelgroep? Het laatste natuurlijk, maar dan wel gericht op 

intrinsieke motivatie (wat beweegt hen?) en niet op de demografie (wie zijn zij?). 

 



1.5 Betrekkingsniveau 

 
De copywriter heeft een ‘onderdanige’ mentaliteit nodig. Immers, alleen door 
massacommunicatie op te vatten als een vorm van service aan de ontvanger maakt hij / zij een 
redelijke kans op succesvolle communicatie. Het gaat niet eens zozeer om meetbare doelen als 
kennisoverdracht, attitudewijziging of gedragsverandering, maar eigenlijk vooral om de 
vragen: 
 

• Is de ontvanger tevreden met de aangeboden communicatie-inhoud? 

• Wordt het hem of haar makkelijk gemaakt snel te beoordelen of de inhoud relevant is? 

• Past de vormgeving bij de inhoud? 
 

Deze zaken spelen zich af het zogenaamde betrekkingsniveau van communicatie. Het 
begrippenpaar 'inhoudsniveau en betrekkingsniveau' is weliswaar abstract, maar toch moet de 
tekstschrijver er mee kunnen werken. Zo hebben alle vormen van communicatie een inhoudelijke 
component en een betrekkingsniveau. De inhoudelijke component is datgene wat er gezegd wordt, 
zonder dat wie het zegt tegen wie een rol speelt. Net zo belangrijk is het betrekkingsniveau: binnen 
welke relatie wordt de inhoud uitgesproken? Het eenvoudigst kunnen we het betrekkingsniveau 
illustreren aan de hand van de onderwijzer die tegen een leerling zegt: "Zeg, doe jij de deur eens even 
dicht". Een gewone opmerking gezien de betrekking. Zou de leerling deze zin uitspreken tegen zijn 
meester, dan zou het impertinent zijn. 
 

1.6 Tekst en sub-tekst 

 
Parallel aan het onderscheid tussen inhouds- en betrekkingsniveau bestaat een belangrijk 
verschil tussen tekst en subtekst. 'Er staat niet wat er staat' en dat komt door de subtekst. 
Professionele schrijvers moeten zich bewust zijn van de subtekst, de 'verborgen betekenis' 
van tekst. 
 
Het is mogelijk om met de materie te spelen. Een tekst mag in de subtekst arrogant, sarcastisch of 
pessimistisch zijn, maar uiteraard alleen als dit beoogde en zinvolle coderingen zijn. Teksten die 'per 
ongeluk' arrogant zijn, zijn geschreven met oogkleppen op voor subtekst. 
 

Tekst 
"Alleen is het jammer dat de schrijver van het boek niet op de hoogte blijkt te zijn van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van composiet-amalgaamverbindingen." 
(Uit een recensie in het Nederlands Tandartsenblad) 

 
Subtekst 
"Ik wel..." 

 
Tekst 

“Our readers are driven. Not chauffeured.” 
(Uit Fortune, na Forbes het tweede Amerikaanse business-blad) 

 
Subtekst 

“Forbes-lezers zijn ingedommelde oude luiaards..” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.7 Werkwijze bij (reclame)concepten 

 
Creativiteit is een mysterieus proces. Begrijpelijk, want zoals de zon ineens door een dik wolkendek 
heen kan breken, zo ontstaat ook opeens een nieuw concept. Toch is een copywriter in staat om 
creativiteit te sturen. Met de juiste ingrediënten is het zelfs mogelijk om het ene idee na het andere uit 
de mouw te schudden. Voor de mensen die er nog aan twijfelen: creativiteit komt deels voort uit talent, 
maar kan ook zeker aangeleerd worden. Een goede strategie om creativiteit 'af te dwingen', is 
wisselen tussen twee soorten hersenactiviteit. Door deze afwisseling ontstaan goede ideeën. 
 
Een voorbeeld 
Archimedes werd door de koning van Griekenland verblijd met een opdracht. De koning had van een 
bevriend vorst een kroon gekregen van goud. Maar was het puur goud of een legering? Het was van 
belang dit cadeau op waarde te kunnen schatten. Met name om bij een tegenbezoek enerzijds de 
andere vorst niet in verlegenheid te brengen met een te duur cadeau, maar anderzijds ook niet te 
schofferen met een te goedkoop eerbewijs. 
 
De koning zei: “m'n beste Archimedes, reken eens even voor me uit wat het volume van deze kroon 
is. Daarna zetten we hem nog even op de weegschaal en presto, ik heb het antwoord.” 
 
“Ja maar Sire”, bracht Archimedes schuchter naar voren. “Dat is voorwaar geen kattenpis. Ziet u al die 
ornamentjes, die bolletjes en staafjes, die uitsparingen en die subtiele preegjes!” 
 
“Ja, hoor eens”, baste de koning. “Waar heb ik nou wiskundigen voor? Aan het werk!” 
 
Bezwaard toog Archimedes huiswaarts. Hij rekende en mat, tobde en peinsde, streek over zijn baard 
en tuurde uren op zelfbedachte formules. Hij vloekte en gromde, snauwde tegen zijn leerlingen en 
was op en top op het probleem geconcentreerd. Hij moest en zou het weten. Maar op zekere dag gaf 
hij het op. Hij dacht: dan maar de gifbeker. Hij schonk een glas wijn in om alvast te oefenen. Hij 
ontkleedde zich en vulde een grote tobbe met lauwwarm water. Hij ontspande. 
  
Toen hij na dit bad opstond, zag hij zijn badeend alsook de drijvende rugborstel zomaar een eindje 
zinken. Dat wil zeggen, ze dreven nog wel maar het waterpeil daalde. En toen, als bij toverslag, als bij 
goddelijke ingeving, toen wist hij het. Hij hoefde alleen maar de kroon in een bakje water te leggen, 
het peil af te tekenen, de kroon uit het water te halen en nogmaals het peil af te tekenen. Het volume 
van het verdwenen water was het volume van de kroon. Eureka! 
 
Denken en doordenken 
Getob en gepieker zijn een even belangrijke component van concepting als de ontspanning, al lijkt het 
vaak alsof ‘afscheid nemen van het probleem' voor een doorbraak zorgt. Maar om die doorbraak te 
bewerkstelligen is het nodig om het probleem te omarmen. 
 
Vraag: wat kun je met een vaatdoek? Wat is het absorptievermogen en de rekbaarheid? Wat is het 
gevaar van groeiende bacteriestammen in drogende doekjes? Waar komt het woord vaatdoek 
vandaan? We moeten alle dessins van het vaatdoekje kunnen dromen en we moeten ons kunnen 
vereenzelvigen met de vaatdoek. Vervolgens combineren we alle kennis, doelgroepen, 
uitgangspunten, producteigenschappen en benchmarks om tot die ene geniale ingeving te komen.  
 
Lukt het niet, dan resteert altijd nog de mogelijkheid van afstand nemen. Gewoon even iets anders 
doen en de hersenen onbewust door laten pruttelen.  
 
Opeens weet u het: ik word copywriter... 
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