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MARIJE
HULSTIJN

• 2 jaar contentmarketeer bij Warempel, maar schrijft 

al van kinds af aan verhalen

• Drinkt iets te veel koffie 

• Is altijd geïnteresseerd in het verhaal van mensen –
van de CEO tot de schoonmaakster

• Helpt je graag om óók jouw verhaal met de wereld 

te delen 



COPY D’R BIJ? DIT
KUN JE VERWACHTEN! 

• Waarom UX copywriting?

• Verschillende soorten copy

• Vervang UBR’s door USP’s 
• Hoe pas je UX copywriting toe?

• Heel veel voorbeelden!

• Checklist



UX copywriting =
schrijven voor een (digitale) 

gebruikerservaring
Met woorden en zinnen dingen op een website duidelijker én 

simpeler maken, zodat de bezoeker geen moeite hoeft te 
doen om de weg te vinden of een handeling te verrichten. 



Met UX Copywriting neem je de 
bezoeker bij de hand en geef je ‘m 

een duwtje in de juiste richting.



Een samenwerking tussen 
design & content.



Want óók (of vooral) in de 
ontwerpfase betekent goede UX 

copywriting direct aandacht voor 
de gebruikservaring in het design.



Dus nooit meer dit…





Het domein van de UX writer

Waar?
Overal waar gebruiker en merk elkaar op een 
scherm tegenkomen. 

Bijvoorbeeld
- Menubalken
- Titels
- 404-meldingen
- Pop-ups
- (placeholders in) formulieren
- Buttons
- Cookie- en privacymeldingen
- USP’s, slogan, pay-off



Even over de verschillende 
soorten copy

• Reclame-copywriting
• Persuasive copy
• UX writing



Reclame-copywriting

• Een (marketing)boodschap overbrengen
• Opvallend en creatief 
• Niet alleen producten, maar ook een verhaal 

verkopen.



Reclame copywriting



Persuasive copy

• Overtuigen met tekst
• Het onbewuste deel van het brein 

beïnvloeden (het oerbrein)
• Inspelen op emotie ipv ratio



Hoe overtuig je het oerbrein?
• “Al 1500 klanten gingen je voor” (social proof) 
• Storytelling (sympathie creëren)
• Een keurmerk (autoriteit tonen)
• “Let op! Bijna uitverkocht” (schaarste)
• “Kijk de eerste maand gratis” (inspelen op schuldgevoel)



Met woorden en zinnen dingen op een website duidelijker én 
simpeler maken, zodat de bezoeker geen oeite hoeft te 

doen om de weg te vinden of een handeling te verrichten. 



Persuasive copy, overtuigend effect
Versie A Versie B

+21% intakes



Persuasive copy, overtuigend effect

Versie A Versie B

+21% intakes

Bullets ipv (lange) tekst

Activeren

Een helder einddoel



Geruststellen
Geruststellen

Sociaal bewijs

Bezwaren wegnemen



Unique seller vs. 
Unique buyer

Reclame = adverteren van product: 
Unique Selling Points (USP)

Persuasion = overtuigen van de ontvanger: 
Unique Buyer Reason (UBR)



UBR: USP maar dan persoonlijk
• UBR’s zijn minder gericht op het product, 

meer op het nut voor de gebruiker
• UBR’s gaan over emoties, USP’s meer over 

features
• Beide zijn nodig, maar vooral UBR’s zorgen 

voor conversie
• Schrijf daarom ook over (of nog beter: 

vanuit) de persoon die de oplossing gebruikt



1000 liedjes in je broekzak

Toen Apple de iPod introduceerde bestonden er al een tijdje MP3-
spelers. Er waren zelfs betere versies dan de iPod. Maar waar de 
concurrenten van Apple vooral adverteerden met ‘een MP3-speler van 
5GB’, kwam Apple met de leus ‘1000 liedjes in je broekzak’. Als klant 
wist je meteen wat het voordeel was wanneer je de iPod aanschafte: je 
kon 1000 liedjes kwijt! Dát is wat klanten willen, niet 5GB. 



Coolblue doet ‘t ook



Denken vanuit de 
ontvanger dus…

Misschien denk je nu: ‘dit was toch een presentatie over UX microcopy?’ Klopt, is het 
ook. Want het oefenen met schrijven van UBR’s is ook heel nuttig voor de UX writer. 
Want het denken vanuit de ontvanger is essentieel voor UX writing.

USP’s omzetten naar UBR’s dus. Door daar goed over na te denken, help je de essentie 
van de dienst of product boven water te krijgen. 

Wat betekenen we écht voor onze klanten?

Het is altijd goed om regelmatig van perspectief te wisselen van zender naar 
ontvanger. Zo wordt je communicatie effectiever. 



Hebben jullie je copy er nog bij?



De rol van de 
UX Writer



UX writing is schrijven 
voor de digitale 
gebruikerservaring

• Speelveld: de interface van digitale producten. 

Daar waar het digitale product (website, app) in 
dialoog is met de gebruiker.

• Weapon of choice: microcopy. Korte 

teksten/zinnen die de gebruiker verder helpen. 
• Functie: advocaat van de gebruiker. Je zet je in 

voor de best mogelijke gebruikerservaring van 
het digitale product.



Het domein van de UX writer

Waar?
Overal waar gebruiker en merk elkaar op een 
scherm tegenkomen. 

Bijvoorbeeld
- Menubalken
- Titels
- 404-meldingen
- Pop-ups
- (placeholders in) formulieren
- Buttons
- Cookie- en privacymeldingen
- USP’s, slogan, pay-off



Goede UX writing is onzichtbaar
maar wel voelbaar
Met goede UX writing zorg je er – samen 
met designers – voor dat de interface 
super duidelijk is. Dat is de basis. 

Maar om UX writing écht te laten 
shinen, laat je de Brand Voice subtiel 
doorklinken. Letterlijk tot in de kleine 
lettertjes. 



Het zijn de slimste teksten op een 
website

UX copywriting = Microcopy. 
Een korte zin of een enkel woord dat 
gebruikers op een website helpt het 
doel te bereiken. Deze ‘microteksten’ 
nemen onzekerheden bij de gebruiker 
weg en nemen mensen bij de hand, op 
weg naar een succesvolle conversie. 

Microcopy is klein, 
maar het heeft een 
grote impact. Een 
beetje zoals onze 
operationeel 
directeur Kevin dus. 



Even een opdrachtje.



Waar zie je deze tekstdoelen? Informeren – Twijfels wegnemen – Activeren - Overtuigen



Informeren

Twijfels wegnemen

Activeren

Overtuigen



Doe het lekker zelf



1. Leef je in
2. Houd het kort 
3. Help de gebruiker naar de 

volgende stap

Een UX copywriter heeft maar één 

missie: de gebruiker centraal stellen. 

Om dat te kunnen doen heb je nodig:

- Inlevingsvermogen

- Zin om samen te werken 

- De bereidheid om je darlings te killen



Oké, maar 
hoe dan?



Goede UX writing is
• Helder

• Beknopt

• Behulpzaam

• In de juiste toon

Lastig?
Stel jezelf dan de volgende vragen
• Kan het duidelijker?

• Kan het korter?

• Helpt het me verder?

• Past de toon?



Goede UX writing is helder



Dus niet zo



En ook niet zo



Maak beschrijvende, scanbare koppen

Dus niet zo…



Maak beschrijvende, scanbare koppen

Maar zo!



Goede UX writing is beknopt



Klein verschil, groot effect



Beknopt schrijven
• Zet het belangrijkste vooraan in titels, kopjes en alinea’s 
• Begin met kernwoorden

• Val met de deur in huis: laat introducties weg

‘13 tips om beter te schrijven voor het web’
‘Schrijven voor het web: 13 tips’

‘Ben je je pinpas kwijtgeraakt? Of is je pas stuk? Lees hier hoe je een nieuwe 
krijgt’
‘Nieuwe pinpas aanvragen als je oude kwijt of stuk is’



Beknopt schrijven = efficiënt schrijven
• Hetzelfde zeggen in minder woorden

• Inkorten, zonder gevoel of betekenis kwijt te raken

• Schrap overbodige woorden en herhalingen

‘Voordat je kunt reageren moet je eerst een account aanmaken’
‘Reageren? Maak een account aan’



Hoe schrijf je beknopt?

1. Neem de tijd
• Schrijf meerdere versies
• Review met een collega

2. Schrijf actief
• Vergelijk, deel, bestel, ga…
• Vermijd zinnen met  ‘worden’, ‘zijn’ of ‘kunnen’ + voltooid deelwoord

3. Kill your darlings
• Durf een mooi ritme, mooi taalgebruik of mooie zinsopbouw los te laten…



Hoe kan dit bondiger?

Je kunt hier heerlijke koffie drinken



Zo!

Je drinkt hier heerlijke koffie



Hoe kan dit bondiger?

Als je op zoek bent naar een goede bank, 
dan ben je bij de woonboulevard aan het 

juiste adres.



Zo!

Goede bank nodig? Ga naar de 
woonboulevard.



Goede UX writing is behulpzaam



De gebruiker centraal
• Wie is de gebruiker en waarom komt ‘ie op 

deze pagina terecht?
• Voor welk probleem zoekt de gebruiker 

een oplossing?
• Hoe kan ik hem het beste ondersteunen?

Kennis van de wensen, motivatie en situatie van de doelgroep en je kunnen 
inleven (empathie)

Hier is voor nodig: 



Leef je in

Wat is de situatie en de 
emotie van de gebruiker?

Waar is de gebruiker en 
wat is diegene aan het 
doen?



Geef feedback

Blijf updates geven, ook 
als het goed gaat!

‘Je hotelkamer is voor jou 
gereserveerd. Je hebt al 
betaald.’

‘Je kamer is geboekt. Je hebt nog 
niet betaald, dat doe je bij het 
hotel zelf.’ 



Help de gebruiker door 
het proces



Over buttons
• Help de gebruiker naar de volgende stap
• Check of de button antwoord geeft op de vraag ‘Ik wil…’ (denk vanuit de gebruiker)
• Pas op voor inhoudsloze buttons als ‘Klik hier’. 



Over buttons
Maak duidelijk wat er ná het klikken gebeurt



Over buttons
• Geef gebruikers een tweede keuze (CTA)
• Voeg persuasive microcopy toe (Cialdini)



In de juiste toon



Tone of voice
• De stem van het merk
• De positionering van het merk bepaalt de toon. Zoals bij Coolblue, 

waar ‘Alles voor een glimlach’ overal wordt doorgevoerd
• Pas de microcopy aan aan jouw tone of voice
• Wees consequent
• Maar ga niet lollig doen bij een foutmelding



Brand voice



Brand voice



Voel het verschil

Bol.com Coolblue.nl



Maak het menselijk

• Spreek tegen een mens

• Maak de gebruiker onderwerp van je tekst

‘We sturen u een e-mail ter bevestiging’
‘U ontvangt een bevestigingsmail’

‘Deze bon is geldig in 25 winkels’
‘Met deze bon shop je in 25 winkels’



Hoe kan dit persoonlijker?

We ervaren helaas langere levertijden dan 
normaal



Zo!

Je pakketje is helaas wat later



Hoe kan dit persoonlijker?

Dit sfeervolle nachtlampje draagt bij aan een 
goede nachtrust



Zo!

Slaap lekker met dit sfeervolle nachtlampje



Een paar voorbeelden



Crisp



• Persoonlijk: 9292 reist met je mee
• Context: je bent onderweg, hebt haast, zit op een klein 

scherm
• Stijl: helder en Nederlands, persoonlijk en dichtbij









Oké, nog een voorbeeld 
dan.



Oké, nog een voorbeeld 
dan.

7% meer 

accounts



Komt er nog een einde 
aan dit verhaal?









Komt er nog een einde 



Bedankt!
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