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Merkjournalisten

# Former journalist 
# Copywriter/Art director 
# Trainer 
# (international) Speaker 
# Founder Tsjee Guerrillamarketing Agency 
# Founder SMC058  
# Co-founder Content Club Nederland 
# Jury Chairman Content SpinAwards 
# Bestselling author marketing books







-Contentmarketing Wahisda en Wahkank’rmee 
-Hoe maak ik een redactioneel format,  

huh, een wat? 
-Wie ben ik en wie is mijn publiek 

-Aan de slag 
-Narrative arc 

-En die beren dan? 
-Schrijftips 
-Wrap up 

-Morgen ga ik de directeur dit vertellen



Content  
Marketing



Artikelen, Columns, 


Features, Programma’s, 


Documentaires, blogs,


Reportages 
Hoorspelen,Video’s 



Marketing









Journalisten,  
redacteuren, 

documentaire-  
en filmmakers, 

romanciers,  
scenaristen …..



Audience first 







Praat niet de praat van iedereen 
Praat de praat van je audience







Iedereen?





Held

Opdracht

Conflict

Belofte

Vijand

Narrative Arc
*Roodkapje 

*Jonge moeders 
*Senioren 

*17+ 
Gift/Wijze





Audience first, 
artikelen, features, video, podcasts, 

programma’s, documentaires, reportages …. 



Denken en doen 
als een uitgever



i



Domein/Thema(’s) 
(redactionele pijlers)

STE

Rubrieken

OnthaastenSTE

Klein geluk Andere keuzes Simpeler leven



Domein/Thema(’s) 
(redactionele pijlers)

STE

Rubrieken

…

… … …

…………………………….



STE: Wie ben ik? 





Oplossing?



Redactionele pijler(s)



Vind je haakje



1.De werkplek (binnenkijker) 
2.Reporters  

3.Lezers/kijkersvraag  
4.Advies  

5.Autobiografie  
6. Volgen (Op pad met/De week van/Dagboek) 

7.Het idee 
8.Ruilen  

9.Interview 
10.Date 

11.De hobby van 
12.Cursus 

13.Het team  
14.Reconstructie  

15. …. dat/die ik nooit vergeet 
16.De uitdaging 

17.Wat vind je publiek? 
18.Lijstje 
19.Test 

20.De eerste keer 
21…… 



assie 
ersoonlijk 

rikkel 
ertise 

eriodiek
Ex



Narratief



Geen personages   
geen verhaal



Begin Midden 
Eind





Begin Midden Eind

Conflict



Conflict



En dan En dan En dan En dan En dan En dan En

Niet



En Dan vervangen door Maar of Daardoor  



No change, 
No story

Robert McKee, 
verhaalgoeroe



Als je mensen wilt overtuigen,  
of motiveren of als je herinnerd wilt worden,  

begin dan verhaal over een worsteling  
en uiteindelijke triomf. 



Niet schrijven 
is basis 

voor schrijven 



Samenvatting in 3/5 
zinnen



Lezers zoeken 
reden je 

verhaal niet 
te lezen



Vele jaren later, staande voor het 
vuurpeloton, moest kolonel Aureliano 

Buendía denken aan die lang vervlogen 
middag, toen zijn vader hem meenam om 

kennis te maken met het ijs.





Kroegweetje:



Persoonlijke 
anekdote



Kietelende Kop 



Kort 5

kwalificatiesTijd

Bron: Pc en internet



1. Stel een vraag (in combinatie cijfer/kwalificatie) 
Kunnen we nog wel zonder koffie? 

2. Stel vraag en geeft direct het antwoord 
Een blog starten? 5 tips. 

3. Doe eens lekker negatief (vinden Nederlanders fijn) 
6 geheimen die Twitter je niet vertelt 

Deze 10 spelfouten maak jij ook 
4. Lijstjes (50%+ meer gedeeld) 

Advocaten zijn saai en nog vier juridische fabels 
9 fitness tips van Michelle Obama 
5. Voor/na (probleem/oplossing) 

6. Quote 
7. Persoonlijke & Bezittelijke voornaamwoorden 

Je/Jouw/Mijn/Onze 
8. Klok 

Een 1 jaar nieuwe zorgwet: wat vindt Nederland 
9.Signaalwoorden (dit, wat, hoe, waarom) 

‘Dit is hoe Trump de media bespeelt’ 
‘Wat Frank Underwood kan leren van Donald Trump’ 
‘Hoe/Waarom Trump de interesse wekte van Poetin’ 



#1.Jij bent je 
gevoel 

Schrijf niet op wat iedereen 
ziet, hoort, proeft en voelt. 

Maar wat jij ziet, hoort, proeft 
en voelt. Vermijd clichés. Kies 

voor een metafoor 
die wel origineel is. Die 

voortkomt uit jezelf. 



#2.Gebruik de TT 



#3. Zoek 
tempowisselingen. 

Actie: kortere zinnen. Kernachtige 
alinea’s. Laat weg wat weg kan. 

Krachtig werkwoorden 
Uitweidingen: Kalmere toon,  

langere zinnen. Geef lezer lucht. 
Prop alinea’s niet vol met informatie.



#4. Elimineer vaagmakers. 
Zuigen bloed uit tekst.  
Geeft die minder pit.  

(Enigszins, nogal, vrij weinig, waarschijnlijk, 
eventueel, mogelijk, in principe, sommige,  

enkele, min of meer, aanzienlijk, 
niet helemaal enz.)



#5. Ontsloom 
Hij begon te praten;  

Hij zat te schreeuwen; Hij stond te 
schreeuwen,  

nee! 
Hij schreeuwt. 



#6. Buig 
passieve zinnen 
(lijdende vorm), 
om in actieve 

zinnen. 

 



#7. Help, naamwoordstijl  
(zelfstandig naamwoorden afgeleid van werkwoord:  

Het terugsturen van de documenten  
dient voor 1 januari te geschieden.  

Beter: Stuur voor 1 januari de documenten terug. 



#8.Onsterfelijke zin. 
Zoek binnen elke 300 woorden 

(zoveel woorden passen gemiddeld op 
A4’tje) naar zin die niemand meer 

vergeet.  
(typering, metafoor, detail, citaat,  

uitspraak, inzicht). 
Is die er niet, schrijf die dan.



#9. Print en lees 
hardop 

Vervang zinnen waar je tong 
struikelt, waar je naar lucht moet 
happen of maar even denkt, nee, 

niet okay. 



#10. Kill dode werkwoorden 



Verhaal 
heeft actie nodig. 

Beweging.  
Handeling. 
(motor van je verhaal) 



Dode werkwoorden 
Zijn: Hanneke is in Spanje 

(Hanneke dobbert op een luchtbed voor de kust van Moraira) 
Worden: Harry wordt timmerman 

(Harry blokt voor zijn praktijk timmermanexamens) 
Staan: Hanneke staat in de keuken 

(Hanneke loopt van het aanrecht naar het kruidenrekje) 
Gaan: Harry gaat naar hockeytraining 

(Harry pakt zijn sporttas en rent de voordeur uit, 
bijna te laat voor de hockeytraining) 

Lopen: Hanneke loopt over straat 
(Hanneke zwabbert van het ene kroegje naar het andere) 

Kijken: Harry tuurt uit het raam 
(Harry loopt naar het raam en bekijkt de drukte van alledag) 

Hebben: Hanneke heeft plezier 
(Hanneke danst, lacht en sjanst) 

Praten: Harry praat tegen Hanneke 
(Harry beent onrustig heen en weer terwijl hij discussieert met Hanneke) 

Doen: Hanneke doet raar 
(Hanneke stopt een stuk papier in haar mond 

en slikt dat zonder piepen door) 
Maken: Harry maakt ontbijt 

(Harry bakt een omelet met ham en kaas voor Hanneke) 
Komen: Hanneke komt thuis 

(Hanneke struikelt over een tas het huis binnen) 





#11.Zintuigwoorden 
Schrijf niet abstract, schrijf concreet.  
Woorden die je kunt voelen, ruiken, 

aanraken, zien en horen. 

Woning vs villa/
boerderij/rijtjeshuis 

Groente vs. 
boerenkool/asperge/

knolselderij 



12#. 
Stop als je 

denkt dat je moet 
stoppen 
-punt gemaakt 

-boodschap vertelt 
-relevante feiten 

aan de orde 
geweest



Dank voor jullie aandacht.


