
 
 
 
 

BRIEFING COPYWRITING 
 

BASISELEMENTEN 

PROJECTTITEL Geef een duidelijke titel aan je project. Dit is handig voor toekomstige communicatie, offertes, 
facturatie,…. 

TYPE TEKST Bogbericht, productomschrijving, webpagina, tekst voor magazine, interview,… 

ONDERWERP Korte omschrijving van het onderwerp. 

CONTACTPERSOON Gegevens van de contactpersoon binnen het bedrijf wanneer de tekstschrijver extra vragen heeft. 

DEADLINE Datum waarop de tekst definitief klaar moet zijn. 

BUDGET Welk budget kun je vrijmaken? 

 

INFORMATIE OPDRACHTGEVER 

ACHTERGROND Informatie over je bedrijf + aanleiding van de tekst. 
Wees zo compleet mogelijk en bedenk wat de copywriter nodig heeft van gegevens om de perfecte 
tekst te schrijven op maat van jouw bedrijfsdoelstellingen, missie, visie,… 
Eventueel gegevens van rechtstreekse concurrenten. 

 

BASISBRIEFING TEKST 

DOEL Wat wil je bereiken met de tekst? 

DOELGROEP Voor wie is de tekst bedoeld? 
Heb je een buyer persona opgemaakt? Indien wel, mag je die ook doorsturen. 

BOODSCHAP • Belangrijkste boodschap die je met de tekst wil overbrengen.  

• Belofte die je wil waarmaken.  

• Waarom is jouw dienst/product de ideale oplossing? 

• Wat onderscheidt jou van de concurrenten? 
 

RICHTLIJN: 1 tekst = 1 boodschap! 

TONE OF VOICE EN 
HUISSTIJL 

• Formeel of informeel? 

• Bepaald vakjargon? 

• Met een knipoog of zakelijk en serieus? 

• Wil je inspireren of informeren? 

• Geef eventueel  een voorbeeld van een website of tekst met de tone of voice die je bedoelt of 
een voorbeeld zoals je het zeker NIET wil. 

• Kleuren, lettertypes,… die belangrijk zijn om de tekst volgens de huisstijl van je bedrijf te 
schrijven. 

 

 

 

 



 
 
 
 

DE TEKST IN DETAIL 

ZOEKWOORD VOOR 
SEO 

Kies één zoekwoord en eventueel synoniemen ervan.  

INHOUD EN 
STRUCTUUR 
 

VOORBEELD: 
1. Titel 
2. Intro 
3. Volgorde inhoud (diverse paragrafen en hun inhoud, onderverdeeld adhv subtitels) 
4. Samenvatting 
5. Afsluiter met de call-to-action 

 
Gebruik je bepaalde templates, widgets, kaders, lettertypes,…. ? Geef dit dan ook door. 
Welke onderdelen mogen zeker niet ontbreken? Bv: social share-mogelijkheden, getuigenissen, 
quotes, cijfermateriaal, grafieken,…. 

LENGTE TEKST RICHTLIJNEN:  

• Productpagina: 150-350 woorden.  

• Getypte A4 pagina: 350-400 woorden.  

• Korte blogpost: 350-600 woorden.  

• Middellange blogpost: 800-1.200 woorden.  

• Lange blogpost: 1.200-4.000 woorden  

• Whitepaper: 2.000-5.000 woorden.  

• E-book: 10.000-30.000 woorden. 

MULTIMEDIA • Zorg je zelf voor afbeeldingen en/of video’s en/of andere media? Zo ja: geef deze zoveel 
mogelijk door. 

LINKS OM NAAR TE 
VERWIJZEN 

Noteer hier naar welke interne of externe pagina’s je eventueel wil verwijzen in de tekst. 

CALL TO ACTION Actie die de lezer moet ondernemen. 

INPUT / 
VOORBEELDEN 

Zijn er bronnen of voorbeeldartikelen die je de tekstschrijver wil laten zien ter inspiratie? 
Verwijs zoveel mogelijk naar bruikbare bronnen waarop de tekstschrijver zich kan baseren.  

 


