
Bron: Frankwatching 

Stappenplan: tone of voice   

 
Stap 1: Identificeer relevante kenmerken van je wat-doelgroep 
Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de doelgroep waarop je de inhoud wilt laten 
aansluiten? Meestal worden deze beschreven in termen als 
leeftijd, opleidingsniveau, levensovertuiging en sociale achtergrond. Maar vraag je vooral af 
hoeveel tijd ze hebben om je teksten te lezen. Wat vinden ze belangrijk of interessant, en 
wat vooral niet?  
 
Ga dus vooral op zoek naar eigenschappen van de doelgroep die je in de schrijfstijl tot 
uitdrukking kunt brengen. Specifieke vragen zijn bijvoorbeeld: Gebruik je lange zinnen of 
korte? Spreek je de lezer direct of indirect aan? Schrijf je beeldend of juist beknopt? Gebruik 
je vooral uitgeschreven teksten of liever lijstjes? Spreek je de lezer aan met ‘jij’ of met ‘u’? 
Mag je jargon gebruiken en zo ja, tot op welke hoogte? 
 
Stap 2: doe een perceptieonderzoek 
De stem van je bedrijf moet natuurlijk wel bij je product of bedrijf passen. Speelgoed verkoop 
je doorgaans niet zo makkelijk met zware ambtelijke taal. Aan de andere kant: het hangt ook 
af van je propositie. Een hippe begrafenisonderneming klinkt misschien tegenstrijdig, maar 
wellicht is er een enorme markt voor. Voor bestaande bedrijven en merken is deze tweede 
stap een nulmeting. Doe een onderzoek onder klanten, leveranciers en mensen uit je 
doelgroep om te leren hoe hun beeld van jouw organisatie is. 
 
Een goede manier is om een lijst met karaktereigenschappen te maken, bijvoorbeeld: 
vriendelijk, persoonlijk, duidelijk, direct, kortaf, eerlijk, speels, zelfverzekerd, arrogant, 
welbespraakt, geduldig, serieus, vaderlijk, nauwkeurig, behulpzaam, bescheiden, brutaal, 
charmant, dominant, eigenzinnig, koppig, etc. 
 
Deze lijst kun je zo lang maken als je wilt. Laat de geïnterviewde(n) een vijftal 
eigenschappen kiezen waarvan ze vinden dat deze jouw organisatie het best omschrijven. 
Nu weet je de perceptie van jouw organisatie in de ogen van je doelgroep. 
 
Stap 3: kies je positie 
Nu je weet wie jouw lezers zijn en wat hun perceptie van jouw bedrijf of product is, kun je 
deze gaan versterken of verschuiven. Kies uit dezelfde lijst van karaktereigenschappen uit 
de vorige stap drie tot vijf eigenschappen om jouw bedrijf of merk te positioneren. Deze 
moeten grotendeels overeenkomen met de perceptie van de doelgroep. Als dat niet zo is, 
dan heb je wellicht een positioneringsprobleem dat je niet in vijf eenvoudige stappen oplost. 
Staat één van de gekozen eigenschappen recht tegenover de perceptie van je doelgroep? 
Dan weet je dat je daarop moet gaan sturen. De karaktereigenschappen die je tijdens deze 
stap kiest gaan de basis vormen van al je externe communicatie. 
 
Stap 4: ontwikkel karakterkaarten 
Een karaktereigenschap vertaalt zich niet automatisch in een tone of voice. Daarvoor heb je 
woorden en zinnen nodig. Je kunt die vertaling zelf maken door je voor elke gekozen 
karaktereigenschap af te vragen: wat je precies wel bedoelt met deze eigenschap; wat je 
juist niet bedoelt; hoe je dat gaat uitdrukken. Voor elke gekozen karaktereigenschap maak je 
een karakterkaart. Elke karakterkaart vormt een set met richtlijnen over hoe je een 
karaktereigenschap vertaalt in een tone of voice. 
 
a. Wat bedoelen we wel? 
Kies een aantal verwante eigenschappen die samen de exacte betekenis van jouw gekozen 
eigenschap definiëren. Je kunt de eigenschap ‘vriendelijk’ voor jouw bedrijf bijvoorbeeld 
definiëren als: behulpzaam, beleefd, goedhartig, verwelkomend, warm en belangstellend. 
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(Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een synoniemenlijst, zoals Synoniemen.net) Leg vervolgens 
voor elk van deze woorden uit hoe je deze in de teksten tot uitdrukking laat komen. 
Bijvoorbeeld: behulpzaam. Bedenk hoe je de lezer/gebruiker het beste kunt helpen. Welke 
vragen heeft hij? Hoe kun je het hem makkelijker maken? Geef advies en wijs hem in de 
juiste richting. 
 
b. Wat bedoelen we niet? 
Welke woorden die qua betekenis in de buurt komen bedoel je juist niet? Met de eigenschap 
‘vriendelijk’ bedoel je voor jouw bedrijf bijvoorbeeld juist niet: soft, joviaal, snoezig en 
ouderwets. Bedenk welke stijl bij deze woorden past en zorg ervoor dat je die niet terug laat 
komen in de teksten. 
 
c. Hoe druk je het uit? 
Uiteindelijk ben je op zoek naar de ‘vertaling’ van deze woorden naar tekst. Oftewel: hoe 
klinkt ‘vriendelijk’ precies? Leg daarom zo nauwkeurig mogelijk vast wat deze eigenschap (in 
dit geval ‘vriendelijk’) betekent voor jouw bedrijf of product. Bijvoorbeeld: “Vriendelijk 
betekent voor ons bedrijf dat de deur altijd open staat. We helpen mensen ook als ze niet 
direct van plan zijn om iets te kopen. Onze benadering is warm en persoonlijk, nooit 
afstandelijk. Daarom gebruiken we nooit formele taal, ook niet in onze voorwaarden. We 
zullen ook nooit proberen om iemand te misleiden.” 
 
 
Stap 5: Creëer een (brand) persona (optioneel) 
Als je bedrijf een eigen stem heeft, kun je je daar ook een spreker bij voorstellen. Alleen door 
alle online (en offline) communicatie altijd door dezelfde persoon te laten schrijven kun je 
consistentie garanderen. Die persoon hoeft gelukkig niet echt te bestaan. Je kunt hem of 
haar zelf verzinnen. Een brand persona is een variant van de user persona. Waar de user 
persona een archetype is van een bepaald soort gebruiker, representeert de brand persona 
je bedrijf. Je hoeft er dus ook maar één te ontwikkelen. De brand persona heeft alle 
karaktereigenschappen die je zojuist hebt beschreven. Daarnaast kun je hem of haar een 
naam en een gezicht geven. Heb je moeite om het juiste gezicht voor je persona te kiezen? 
Verzin dan bijvoorbeeld een cartoon-figuur die (de stem van) jouw bedrijf of product 
representeert. 
 
Leg alle karaktereigenschappen van de persona samen met de beslissingen uit stap 1 vast. 
Bijvoorbeeld op een grote poster waarop de persona zich in de juiste tone of voice en 
schrijfstijl voorstelt. Zo wordt jouw persona een medewerker van het bedrijf, met een 
belangrijke stem. De enige stem, als het om communicatie naar buiten gaat. 
 
En… wees flexibel 
Dus consistent én flexibel? Inderdaad. Dat jouw toko een eigen stem heeft betekent niet dat 
het een plat karakter moet hebben. Je hoeft (ook als organisatie) niet altijd in dezelfde 
‘stemming’ te zijn. Bovendien kun je je communicatie aanpassen aan specifieke doelen, of 
delen van je doelgroep. Ik heb het dan over de toon van je communicatie. In de praktijk is het 
voor een copywriter zo goed als onmogelijk om 5 verschillende waarden in één tekst te 
werken. Bijvoorbeeld ‘vriendelijk’ voor een aanmeldingsmail en ‘eigenzinnig’ voor de ‘Over 
Ons’-pagina. En ‘duidelijk’? Laat dat een eigenschap van alle online teksten zijn. 


