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Ik ben Lindemarie Jongste en ik schrijf ondernemers tevoorschijn.
Een tijdje terug deed ik dat bij een klant in Noordwijk. Ik zat aan haar keukentafel, we gingen samen
aan de slag om haar nieuwe LinkedIn-profiel te schrijven. Ik kreeg een lekkere cappuccino en schreef
haar samenvatting. Toen die af was, liet ik ‘m haar lezen. Dat is altijd het spannendste moment:
herkent diegene zich in de tekst in die heb gemaakt?
Ze las en toen gebeurde er iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Ze schoot vol en er moesten
zakdoeken aan te pas komen. Daar schoot ik dan weer bijna van vol. Ze herkende zich zo goed in de
tekst, het was zo raak. Ze vond het onvoorstelbaar, want we kenden elkaar nog maar een paar uur en
blijkbaar kon ik haar treffend beschrijven. Anderen noemden het een proloog van een boek dat ze
verder wilden gaan lezen.
Dit voorbeeld laat zien wat een tekst kan doen, en móet doen om fijne klanten te vinden. Als
ondernemer wil je mensen overtuigen dat jij biedt wat zij nodig hebben. Op je website, op je
LinkedIn-profiel en in je blogs bijvoorbeeld. Dat doe je in de eerste plaats door een klik met mensen
te maken. Daarvoor speel je in op gevoel, want mensen beslissen met hun buik of ze je leuk vinden,
of ze je een opdracht gunnen.
In tekst doe je dat door persoonlijk te durven zijn. Geef minder informatie, en meer emotie. Vertel
dus jouw verhaal in jouw taal, want een verhaal uit je hart doet het altijd goed. Die ingrediënten
hebben jullie in huis, maar heb ook het lef om eruit te springen. Ik schrijf voor jou teksten waarmee
je raakt, overtuigt en blijft hangen.
Ik zoek ondernemers – zelfstandig professionals en kleine bedrijven - die hun marketingverhaal
persoonlijker willen maken, maar niet weten hoe. Denk aan teksten op je website of LinkedIn-profiel
pakkender maken, maar er zelf niet uit komen. Of ondernemers die graag willen bloggen, maar niet
weten waarover of op welke toon.
Ik schrijf jouw persoonlijke verhaal, zodat je in tekst hetzelfde overkomt als face-to-face.

