
WEGGEVER CHECKLIST
S T A P  V O O R  S T A P  J O U W  W E G G E V E R  N E E R Z E T T E N

Waar irriteert jouw ideale klant zich op dit moment het meest aan?

Oftewel, wat zijn nu écht de pijnpunten? Maak een top 3.

Wat wil jij gaan verkopen vanuit je weggever?

Dit is belangrijk omdat jouw weggever moet aansluiten bij jouw ‘hoofd aanbod’. Het idee is namelijk dat je 
ze ‘lokt’ met jouw weggever en dat het uiteindelijke aanbod wat je ze gaat doen hier ook bij aansluit. Als 
jouw weggever een heel ander probleem oplost dan dat jouw hoofdproduct doet ga jij nooit verkopen 
realiseren vanuit jouw funnel. 

Brainstorm over jouw gratis weggever

Wat zou jij jouw ideale klant kunnen aanbieden om een eerste stap dichter bij hun verlangen/resultaat te 
komen?
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Bepaal het onderwerp van jouw gratis weggever

Houd daarbij de volgende vragen in je achterhoofd: Welke waarde is aantrekkelijk voor jouw ideale klant? 
Wat heeft jouw ideale klant nu nodig? Wat zou jij kunnen geven?

Stel jij bent een online fitness/voeding coach:
Voorbeeld van gratis weggever onderwerp: doelen behalen op fysiek en mentaal vlak.

Bepaal welk resultaat er behaald kan worden met jouw weggever

Welk resultaat kan jij garanderen met jouw weggever? En welke call-to-action hoort daarbij?

Stel jij bent een online fitness/voeding coach:
Voorbeeld: Dichter bij mentaal en fysiek sterker worden. Call to action: aan de slag met de gegeven 
handvatten over onderwerp X

Welke kennis/waarde is nodig om dit te bereiken?

Om te bepalen welke waarde of kennis je wilt delen met je gratis weggever raad ik je aan om eerst te 
bepalen welke stappen of kennis er nodig is om het resultaat (wat je zojuist bepaald hebt) te bereiken.

Stel jij bent een online fitness/voeding coach:
Voorbeeld: Mindset, doelen stellen, gedrag, voeding, trainen
Bepaal welke stappen of kennis (puntsgewijs) er nodig is om jouw klant tot het gewenste resultaat te laten 
komen met jouw weggever.
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Wat gaat ervoor zorgen dat jouw ideale klant méér wil?

Mindset -> leren over groei en statische mindset
Doelen stellen -> stellen van doelen
Gedrag -> waardoor verval je in oud gedrag
Voeding -> diëten, caloriën en wat kan je beter wel/niet eten
Training -> doel, trainingsvormen, resultaat bereiken

Bepaal welke kennis/waarde je per stap of bepaalde punten gaat geven. Richt je vooral op de WAT en 
WAAROM. De HOE bewaar je voor jouw uiteindelijke product/dienst.

Stel jij bent een online fitness/voeding coach:

Bepaal de vorm van je weggever

Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe jouw ideale klant informatie het liefst tot zich neemt. Een moeder 
met jonge kinderen heeft geen tijd om een e-book van 40 pagina's te lezen, maar kan wel tijdens het 
stofzuigen of koken naar een podcast of audio fragment luisteren.

Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk te bepalen dat de informatie goed terecht komt in de vorm die je 
kiest. Kies je bijvoorbeeld voor een infographic zorg er dan wel voor dat het er ruimtelijk uitziet en dat niet 
alle informatie op elkaar gepropt gepresenteerd wordt.

Maar let op! De kwaliteit van de inhoud gaat boven het design. Het is belangrijk is om eerst de inhoud te 
bepalen en uit te werken, voordat je de inhoud gaat vormgeven.



Hoe verander je... Wat te doen bij...
Leer hoe..., ondanks dat ...
Hoe kan je..., ondanks dat...
Hoe stop je met...

Vragen die je moet stellen voordat...
De X dingen waar niemand je over vertelt.
De essentiële stappen om... of de X essentiële stappen om..
De X meeste gemaakte fouten bij X
X verrassende redenen waarom...
X manieren om...
X tips voor het schrijven van een...
De X must do's om

Tip 1: Maak de titel uitnodigend. Zorg dat de lezer nieuwsgierig wordt

Onderstaand een aantal suggesties die je zou kunnen gebruiken voor het creëren van jouw pakkende 
titel.

Tip 2: Zorg dat je aan de verwachtingen kan voldoen

Het is belangrijk dat de titel van je weggever echt jouw ideale klant aanspreekt, maar tegelijkertijd ook 
precies toelicht wat de inhoud gaat opleveren. Schrijf dus nooit een titel die superaantrekkelijk is, maar 
die niks te maken heeft met de inhoud van je weggever.

Als je niet aan de verwachtingen voldoet, dan geef je jouw potentiële klanten het gevoel dat ze hun tijd 
hebben verwaarloosd aan jouw weggever. Dit maakt natuurlijk geen goede indruk. En de kans is groot 
dat zij, op korte termijn, geen klant worden.

Tip 3: Houd het kort en interessant
Hoe korter je titel, hoe aantrekkelijker. Een korte titel wekt de aandacht van mensen, over een lange 
titel wordt snel heen gelezen. Een korte titel maakt dat de lezer stopt en gaat nadenken: hé is dit wat 
voor mij.

Soms kan het lastig zijn om een titel en aantrekkelijk, uitnodigend, aan de verwachtingen te voldoen én
kort te maken. Hoe los je dat op?

Creëer een aantrekkelijke, uitnodigende en korte titel die onweerstaanbaar is. Maar voeg een 
ondertitel toe om meer duidelijkheid te geven en beter de verwachtingen te managen.

Wat ook goed werkt om een titel interessant te maken is het toevoegen van cijfers. Uit vele 
onderzoeken is gebleken dat cijfers in de titel meer mensen motiveren om door te lezen. Opvallend is 
dat oneven getallen beter werken dan even getallen.

Onderstaand een aantal suggesties die je zou kunnen gebruiken voor het creëren van jouw 
pakkende titel.
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Een pakkende titel!



Is gericht op mijn ideale klant

Sluit aan op mijn product/dienst

Lost een probleem op van mijn ideale klant

Bevat een concrete oplossing

Laat mijn kennis en expertise zien

Geeft waarde

Is simpel

Is kort & krachtig

Is persoonlijk
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CHECKLIST! Voldoet jouw weggever aan de volgende punten?
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