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Werkboek De Binnenkomer 

 
   

 
Les 3 Je expertise 
Schrijf je eigen onweerstaanbare Binnenkomer 
In deze les voeg je je expertise toe aan je Binnenkomer. 
Want je droomklant werkt graag samen met experts. Veel 
inspiratie toegewenst. 
Grts, 
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Schrijf je eigen Binnenkomer  
De basis staat. Je hebt de volgende vragen beantwoord: 

1. Wie ben je? Wat maakt jou bijzonder? 

2. Wat doe je?  

3. Welk probleem los je daarbij op? 

4. Voor wie doe je dat? 

5. Waarom doe je dat? 

6. Wat vraag je van je droomklant? 

 

En je hebt je eigen stem toegevoegd. Nu is het tijd om jouw expertise toe te voegen. 

 
 

Opdrachten bij Les 3  Voeg je expertise toe 

Maak een lijst met mooie citaten van jouw 
leermeesters 
 

Deze citaten zijn toepasselijk voor jouw business. Ga op Google op zoek. Je zult er de 
prachtigste quotes vinden. Instagram is ook een goede plek om citaten te vinden. 
Schrijf je favoriete quote hier op. 
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Testimonials over jou 
Wat zeggen je klanten over jou? Voeg hieronder de belangrijkste testimonials toe. Heb 
je die niet? Hoogste tijd om die te gaan verzamelen. Trek je stoute schoenen aan en 
vraag het gewoon aan je klanten. Eng? Ja! Toch gewoon doen. Heel handig om te 
hebben en te gebruiken in je Binnenkomer. Schrijf je belangrijkste testimonial op.  
 

 

Welke complimenten krijg jij? 
Is er iets in jouw werk waar je supergoed in bent? Iets waar je vaak complimentjes over 
krijgt? Schrijf dat hieronder op. 
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Schrijven maar! 
Pak nu uit bovenstaande de belangrijkste zin die een bijdrage gaat leveren aan het 
beeld dat je klant van jou moet krijgen. Dit kan dus een citaat zijn, maar ook een 
testimonial of een compliment. Kies er één en voeg die toe aan de tekst die je aan het 
einde van les 2 hebt gemaakt. Voeg die hieronder toe. 
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Puntjes op de i 
Spelling en grammatica. Het blijft lastig. De Perfecte Binnenkomer is natuurlijk een 
binnenkomer zonder foutjes. Er zijn veel websites die je kunnen helpen, mocht je er 
even niet uitkomen: 

- www.onzetaal.nl 
- www.woordenlijst.org  
- www.taaluniversum.org 
- www.schrijfwijzer.nl  

 

Nog wat laatste tips: 

- Maak korte zinnen. 
- Laat iemand anders meelezen. 
- Lees het hardop voor. Klinkt het lekker? 

 

Je Binnenkomer staat! De basis voor alles wat je doet. Want hij komt recht uit jouw 
hart, zo bij je klant binnen. Waar ga jij hem voor gebruiken? 

- Intro voor je website 
- Boilerplate van je persbericht 
- Achtergrondinformatie bij een blog 
- Telefoongesprekken 
- Je bio op Twitter 
- En ga zo maar door! 

 

Laat je me weten hoe jouw Binnenkomer klinkt? Ik zie je graag op Facebook of Twitter. 
Dankjewel voor je aandacht. X 
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