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Intro

B

este ondernemer,
Artikels delen of bloggen is een goede manier om van je te laten horen en de mensen
aan te trekken die jij het beste kunt helpen. Hoe meer mensen je blog lezen, des te
groter je impact.

Door betere blogtitels te maken zorg je ervoor dat je blogartikel meer opvalt en meer lezers
aantrekt.
Een krachtige titel is belangrijker dan je denkt.
De titel is de etalage van je artikel, blog of nieuwsbrief. Op basis van de titel beslissen mensen of
de content die erbij hoort al dan niet relevant is voor hen.
Met de juiste titel trek je niet alleen de juiste lezers aan, maar overtuig je ook mensen en laat je
hen ‘ja’ zeggen tegen jou. Copywriters en marketeers hebben het meermaals onderzocht en
getest: een krachtige titel is de belangrijkste factor voor meer conversie, meer klanten, meer
omzet.
Daarom moet je titel raak zijn.
Er zijn heel veel belabberde titels. Slechte titels. Nietszeggende titels.
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Een goede titel ‘doet’ iets. Denk aan:
•
•
•
•
•
•

mensen raken
interesse creëren
een connectie laten ontstaan
een verlangen of nieuwsgierigheid opwekken
mensen bewust maken van een probleem
en vooral: mensen actie laten ondernemen

Maar hoe doe je dat nu precies: een magnetische titel maken voor je artikel?
Deze handleiding helpt je daarbij.
Als journalist en copywriter heb ik sinds 1998 honderden teksten geschreven over en voor
ondernemers, bedrijven en merken.
Ik weet dus hoe je de aandacht trekt van een doelgroep. Van de juiste mensen. En dat begint bij
de titel. Nu deel ik mijn beste inzichten met jou.
Laten we snel aan de slag gaan.
Veel succes,

Katleen Van Landschoot
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23 SLIMME STRATEGIEËN OM BETERE
BLOGTITELS TE MAKEN
Artikels delen of bloggen is een goede manier om van je te laten horen en de mensen aan te
trekken die jij het beste kunt helpen. Hoe meer mensen je blog lezen, des te groter je impact.
Door betere blogtitels te maken zorg je ervoor dat je blogartikel meer opvalt en meer lezers
aantrekt. Maar hoe doe je dat nu precies, een magnetische titel maken voor je artikel?

1. Neem de tijd voor je titel
Doe niet zoals de meeste ondernemende mensen die blogartikels maken en die heel veel tijd
steken in hun blog en er dan rap-rap een titel op kleven. Een titel is de etalage van je artikel. De
titel maakt reclame voor het artikel dat er achter zit. Het is ook het eerste dat lezers zien als ze
op zoek zijn naar informatie of inzichten. In een paar seconden beslissen ze of je blog iets voor
hen is of niet. Vergroot de kans dat mensen je blogartikel lezen door meer aandacht te geven aan
je titel.

2. Focus op duidelijkheid
De enige functie van de titel is ervoor te zorgen dat mensen de inleiding van je blog lezen. De
functie is dus niet: mysterieus zijn, tonen dat je slim bent, je lezer op het verkeerde been zetten,
humoristisch proberen te zijn… Nee. Je moet tonen wat er komt. Klinkt saai? Werkt wel.

3. Verwerk een zoekterm in je titel
Het is slim om een zoekterm te verwerken in je titel. Al mag het nooit kunstmatig zijn. Overdrijf
niet met zoekwoorden. Laat dat vooral niet je eerste bekommernis zijn. Schrijf in de eerste plaats
voor mensen en niet voor zoekmachines. De tijd dat je Google kon manipuleren door tientallen
keren een zoekterm in je tekst te ploffen is voorbij. En gelukkig maar.

4. Wees concreet en specifiek
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Een goede titel is niet alleen pakkend of goed in het gehoor liggend, maar vooral specifiek. Denk
na: wat levert het mensen op als ze je blog lezen? Wat leren mensen als ze je blog lezen? Wat
weten ze bij na je blog?
Je titel moet een antwoord geven op de vraag die je lezer zich stelt: “Wat heb ik hieraan?” Geef
je lezer in de titel een goede reden om naar je te luisteren.

5. Let op met superlatieven
Als je een blog schrijft over wat je weet, doet of aanbiedt, dan is de kans groot dat je dat doet
omdat je enthousiast bent. Trap niet in de valkuil om dat enthousiasme duidelijk te maken in
superlatieven. Als je het bijvoorbeeld hebt over ‘fantastische resultaten’, ‘verbluffende
producten’ of ‘waanzinnige manieren’ in je titel, dan maak je je lezer achterdochtig of sceptisch.
Laat je bloglezer zélf tot de conclusie komen dat wat je deelt waardevol is voor hem.

6. Laat zien dat je je lezer kent
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Victor Schwab zei al dat mensen alleen in beweging komen om iets te vermijden of om iets te
verkrijgen. Speel in op de verlangens en/of de bezwaren van je lezer. Waar zit je lezer mee? Wat
wil hij graag? Haal dat al aan in de titel. Zo overtuig je mensen om verder te lezen.

7. Doe een belofte
Wat kan je lezer anders, gemakkelijker of beter doen nadat hij je blog heeft gelezen en de tips,
adviezen of inzichten heeft geïmplementeerd? Laat dat al weten in je titel. Bijvoorbeeld: “3 Snelle
Aanpassingen Die Je LinkedIn-profiel Meteen Veel Aantrekkelijker Maken”

8. Verwijs naar het beste
Mensen willen resultaat. En liefst ook zo snel en gemakkelijk mogelijk. Ze lezen graag over
successen en resultaten van anderen, vooral als die mensen lijken op hen. In je titel kan je daarop
inspelen door bijvoorbeeld te verwijzen naar de X beste manieren om iets te doen, de meest
gedeelde inzichten van Y, de Z boeken die je moet gelezen hebben…

9. Verwijs naar het slechtste
Het menselijk brein reageert sterk op problemen en moeilijkheden. In je titel kan je daarop
inspelen door te focussen op bijvoorbeeld veelgemaakte fouten, dingen die je absoluut thuis niet
mag doen, zaken die je moet vermijden, blunders of stommiteiten…

10. Maak een vergelijking
Een goede titel trekt de aandacht. Je moet je lezer laten stoppen met datgene waarmee hij bezig
was – bijvoorbeeld scrollen door de tijdlijn. Je wil dat hij denkt: “Oh?” of “Huh?”
Dat kan door verrassend te zijn zonder aan duidelijkheid in te boeten. Met een (ongewone)
vergelijking kan dat. Denk bijvoorbeeld aan “Waarom Bloggen Lijkt Op Karpervissen”.

11. Zorg voor een tegenstelling
Verwerk een tegenstelling in je titel om de aandacht te trekken. Een titel zoals “Met Deze Kleine
Ingreep Krijg Je Grote Resultaten” prikkelt mensen omdat die tegenstelling nieuwsgierig maakt.
“Kan dat wel?”, vraagt de lezer zich af. Om het antwoord te kennen moet hij natuurlijk je
blogartikel lezen.
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12. Gebruik powerwoorden in je titel
Powerwoorden zijn woorden die de aandacht trekken. Er zijn verschillende powerwoorden. Denk
bijvoorbeeld aan: ‘gratis’, ‘nu’ of ‘gemakkelijk’. Slimme verkopers gebruiken powerwoorden om
hogere conversies te krijgen. Ze weven ze in hun verkoopgesprek. Ze zijn ook interessant om een
betere connectie te krijgen met mensen of om je lezer te verleiden om je blogartikel te lezen.
Gebruik de powerwoorden zoals kruiden: nooit overdreven, wel precies genoeg om te zorgen
voor extra smaak en effect.

13. Verwijs naar stappen
Blogs die mensen helpen om resultaat te behalen doen het goed. Heb je zo’n blogartikel
gemaakt? Verwijs dan naar de stappen die je in je artikel aanhaalt. Denk bijvoorbeeld aan: ‘5
Eenvoudige Stappen Om Een Blog Te Maken Die Werkt Voor Je Business’.

14. Steek emotie in je titel
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Wat voelt of ervaart je lezer nu? In welke situatie bevindt hij zich? Of wat wil hij graag bereiken?
Waar droomt hij van? Hoe wil hij zich voelen? Door die gevoelens en emoties al te benoemen in
de titel zet je aan om verder te lezen. Een voorbeeld: “Ben Je Het Ook Beu Om Altijd Een ‘Nee’
Te Krijgen?”

15. Kijk naar krantenkoppen
Eindredacteurs kennen het belang van een goede krantenkop. Een goede kop – zeker op de cover
– van een krant of magazine kan de verkoop een ferme duw geven. Anderzijds kan een slappe
titel ervoor zorgen dat mensen de krant, het magazine of het blad negeren. Eindredacteurs zijn
getraind in sterke titels maken. Wil je zelf beter worden in titels maken voor je blogs? Kijk dan
eens in de kiosk naar titels op covers van kranten en tijdschriften. Daar kun je heel wat van
opsteken.

16. Gebruik eens een vraagtitel
“Hoe je…” en “Waarom”-titels doen het altijd goed. Waarom? Omdat deze woorden in de titel
een verklaring beloven. Door ‘waarom’ te gebruiken in je titel speel je in op de aangeboren
nieuwsgierigheid van je lezer. Ideaal is het als de titel genoeg info bevat om nieuwsgierig te
maken maar te weinig om alles weg te geven.
Vraagtitels – dus titels met een vraagwoord zoals wie, wat, wanneer… – krijgen ook veel meer
kliks dan andere, zo blijkt uit onderzoek.

17. Speel in op nieuwsgierigheid
Een goede titel zorgt ervoor dat je lezer méér wil weten. Maak de titel verrassend of speel in op
wat je lezer graag wil weten. Voorbeelden van nieuwsgierigmakende titels zijn: ‘Hoe Je Ervoor
Zorgt Dat Je Gras Groener Is Dan Bij Je Buren’, ‘Waarom Zijn Alle Lekkere Dingen Ongezond?’,
‘Ruim Jij Op Zelfs Als De Poetshulp Over Een Uur Komt?’ of: ‘Welke Software Gebruiken De Beste
Verzekeringsagenten En Waarom?’
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18. Gebruik alliteratie
Alliteratie betekent dat je in (opeenvolgende) woorden dezelfde letters of klanken gebruikt. Een
voorbeeld van alliteratie is: “Hoe Je Pitcht Als Een Pro”. De herhaling van de ‘P’ maakt de titel
pakkender.

10

BEKLIJVENDE BLOGTITELS

19. Gebruik actiewoorden
Met je titel wil je mensen aanzetten om iets te doen, namelijk: je blogartikel lezen. Met
actiewoorden zorg je ervoor dat dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan: versnellen, ontdekken,
focussen, stimuleren, trainen, motiveren, boosten…

20. Verwerk cijfers in je titel
Cijfers werken. Tussen de woorden springen ze in het oog. Een cijfer in een titel trekt de aandacht.
Titels zoals: “3 gouden tips om…”, “Ken jij deze 15 veelgemaakte fouten?”, “50 tinten grijs”
werken omdat mensen houden van lijstjes. Tips, geheimen, ideeën, feiten, redenen, feiten,
gebeurtenissen, doorbraken…: ze lenen zich allemaal voor opsommingen en lijstjes. Oneven en
niet afgeronde getallen werken trouwens het beste.

21. Surf mee met influencers
Bekende namen trekken de aandacht. Mensen willen weten wat ze doen, wat ze meemaken, wat
ze voelen, waarin ze geïnteresseerd zijn, wat ze vinden over een onderwerp… Denk na hoe jij een
bekende naam kan verwerken in je titel. Bijvoorbeeld: “Waarom Jeroen Meus Altijd De Spatel
Van Tupperware Gebruikt In ‘Dagelijkse Kost’”. In deze titel komt zowel een bekende kok aan het
woord (Jeroen Meus), een internationaal merk (Tupperware) als een tv-programma (Dagelijkse
Kost)
Je hoeft trouwens voor je titel niet alleen een naam te gebruiken van iets of iemand die iedereen
kent. Ook een beroemdheid of een autoriteit in je vakgebied aanhalen werkt sterk.

22. Gebruik een ondertitel
Soms is het niet mogelijk om alles wat je wil vertellen aan te halen in een titel. Dan kun je ervoor
kiezen om een subtitel te maken. Of gebruik een subtitel of ondertitel om je (hoofd)titel te
verduidelijken of aan te vullen. Je kan een ondertitel in dezelfde lettergrootte maken of kleiner.
Zo trek je met je titel ook visueel de aandacht.

23. Test je titel
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Goede titels maken is geen exacte wetenschap. Ja, er zijn templates en richtlijnen die je op weg
helpen maar wat het beste werkt voor jouw lezer moet je zelf uittesten. Met A/B-splittesten zorg
je ervoor dat de ene groep mensen de ene titelvariant te zien krijgt en een andere groep een
andere variant. De resultaten uit je test laten je toe om bij te sturen.
Blog je hier op LinkedIn? De statistieken leren je ook veel. Hoeveel mensen hebben je blogartikels
bekeken? Hoeveel hebben een duimpje, hartje, lampje… achtergelaten? Hoeveel commentaren
heb je gekregen? Dat zijn allemaal gegevens die je iets vertellen over de relevantie van je artikel
en hoe goed je titel werkt.

Over Katleen Van Landschoot
Geboren met de pen in de hand, expert in teksten die geld opleveren, blogger, bedenker van de
PRIK-formule, auteur van het boek ‘Stop Met Staren. Start Met Bloggen’ (2020) en de miniboekjes
‘25 powerwoorden die geld opleveren’(2018), ‘Bloginspiratie’ (2019) en ‘Zo Krijg Je Meer Kliks’,
trainer voor ondernemers die zich als expert in de markt willen zetten.
“Ik geloof dat je met de juiste invalshoek en de juiste woorden de klanten, de omzet en de
expertstatus kan aantrekken die bij je passen.”
Het is mijn missie om 100.000 ondernemers te helpen om zichzelf in de markt te zetten als expert
en zo de klanten en de winst te krijgen die ze verdienen.
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>>> Vond je deze strategieën waardevol? Connecteer dan met mij op LinkedIn
(www.linkedin.com/in/katleenvanlandschoot) en laat daar een aanbeveling
(recommendation) achter.
Katleen Van Landschoot – www.deschrijfcoach.be en www.meeromzet.be
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