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De Weggever 

Een goede weggever is opgebouwd uit een aantal noodzakelijke componenten en 
voldoet aan bepaalde criteria. Verder kan een weggever verschillende vormen hebben. 

Het doel van een weggever is om ‘de wereld’ te laten kennismaken met wat jij te bieden 
hebt. Met kennismaken bedoel ik niet een opsomming van diensten of producten. Ik 
bedoel dat je de ontvanger door middel van jouw weggever laat proeven aan jouw 
expertise, aan jouw werkwijze, jouw missie. 

De elementen of componenten 
1. De problemen of ongewenste situatie waar jij een oplossing voor hebt en de wensen 

en dromen die met jouw product of dienst werkelijkheid worden. Wensen en dromen 
gaan meestal verder dan louter resultaten. Bijvoorbeeld: een resultaat is ‘met Toolset 
kunnen werken en daarmee ingewikkelde website kunnen maken’, maar de 
bijbehorende droom is ‘meer omzet per klant en dus gemakkelijker verdienen’. 

2. Geef een globaal overzicht van het proces, van de stappen die gezet gaan worden 
om de gewenste resultaten te behalen. 

3. Haal daar de eerste stap uit en ga daar dieper op in. 
• Leg precies uit wat er in die eerste stap gebeurt 
• Geef een tip 
• Vertel over een valkuil die men moet vermijden. 
• Geef alvast wat hulpmateriaal zodat de lezer meteen verder komt. Denk daarbij aan 

een boek, een app, specifieke websites, enkele vragen om de eigen startpositie in 
kaart te brengen, een blogartikel enz. 

4. Beschrijf heel gedetailleerd hoe het leven van de lezer eruit zal zien als ze haar doelen 
zou halen of als de ongewenste situatie niet langer bestaat. 

5. Bewijs dat jouw product of dienst echt waardevol is door een paar (1-3) testimonials 
op te nemen. 

6. Geef een overzicht van het hele proces, van alle stappen die de lezer moet nemen om 
de gewenste resultaten te halen. Als er bijvoorbeeld 5 stappen zijn, dan wordt er in 
de weggever dieper ingegaan op de eerste stap. Noem alle stappen bij naam en geef 
expliciet aan dat deze weggever dus [naam eerste stap] is in het proces. 

7. Leg uit, of vraag naar, wat het de lezer gaat “kosten” als zij niet de volgende stap zet 
op weg naar haar wensen en dromen, maar blijft doorgaan in de oude (ongewenste) 
situatie. 

8. De uitnodiging om een speciale (vrijblijvende) strategie sessie bij jou te boeken 
9. Een afsluitende pagina met wat meer informatie over jezelf. 
10. In de footer op iedere pagina de naam van je bedrijf, je url en je telefoonnummer. 
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De criteria 

1. Een weggever moet in de eerste plaats waardevol zijn. De lezer kan er iets van leren, 
iets in de praktijk gaan brengen, een inzicht krijgen of op een andere manier het 
gemakkelijker krijgen. 

2. Een weggever moet snel en gemakkelijk te gebruiken zijn. Een lange handleiding is 
natuurlijk heel waardevol, maar als weggever niet handig want zoiets wordt 
opgeborgen voor het geval dat .… De lezer moet binnen 15-20 minuten iets met de 
inhoud van de weggever kunnen gaan doen. Er niet te lang mee bezig zijn. 

3. Een weggever geeft tot in de detail een oplossing voor een pijnpunt van de lezer 

De vorm 

Een weggever kan heel veel verschillende vormen hebben: 
Een e-book (-je) 
Een checklist 
Een stappenplan 
Een (korte) handleiding 
Een infographic 
Een tool of app 
Een video(serie) 
Een korte training 
Een korte DIY cursus 
Een challenge 
Een whitepaper of artikel met onderzoeksbronnen 
Een klant casus 

De opvolging 

Uit onderzoek is gebleken dat een klant bij de eerste kennismaking met een dienst of 
product niet meteen overgaat tot kopen. Daar zijn meerdere contact momenten voor 
nodig. Dus als je de succeskans van je weggever wilt vergroten zorg dan voor opvolging. 
En dat is heel eenvoudig. Je maakt enkele autoresponders aan in je mailing programma. 
Als opvolging voor een weggever heb je 5 autoresponder e-mails nodig. (Minder dan 5, 
dan is het aantal contact momenten te weinig. Meer dan 5 kan het spammerig 
overkomen). 
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De autoresponder 

De autoresponders beginnen op de dag van het invullen van de opt-in om de weggever 
te verkrijgen. Los van de mails die betrekking hebben op een dubbele opt in of op e-mail 
verificatie. 

0 dagen na invullen 
Zorg voor snelle en nette aflevering. Stuur een mail met nogmaals de toegang tot de 
weggever. In deze mail feliciteer je de lezer en je geeft aan dat hiermee de eerste stap is 
gezet op weg naar het waarmaken van haar droom. 

2 dagen na invullen 
Maak een begin met interactie. Stuur een mail met de vraag of de lezer plezier heeft van 
de weggever. Haal er eventueel een onderdeeltje uit naar voren, geef je mening daarover 
en vraag of de lezer ook deze mening heeft, of misschien een andere?  
Dit is ook de eerste mail waarin je een CTA opneemt.  

4 dagen na invullen 
De snelle tip. Stuur een mail waarin je aangeeft dat de weggever een tip bevat (op blz xx 
of in hoofdstuk xx). Spoor de lezer aan om de tip in de praktijk te brengen en vraag naar 
de resultaten. 
Ook nu weer (dezelfde CTA toevoegen) 

6 dagen na invullen 
De case study. Beschrijf een klant uit jouw praktijk en laat zien welke resultaten zij heeft 
behaald. Als het mag kun je de echte naam noemen, anders zet je erbij dat de naam is 
gewijzigd op verzoek van de betreffende klant. 
En eindig weer met dezelfde CTA. 

7 dagen na invullen 
Even porren. Vertel de lezer dat als ze blijft wachten en geen stappen zet, alles bij het 
oude zal blijven. En je gunt haar alle succes die mogelijk is. Spoor aan om stappen te 
zetten. Spoor aan om gebruik te maken van je CTA. 
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