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Een weggever is een stukje kennis, dienstverlening die echt waarde heeft voor de persoon die jou nog 

niet kent. De weggever heeft als doel dat je iets van die dienstverlening weggeeft in ruil voor iets dat 

jij nodig hebt. In bijna alle gevallen zorgt een weggever voor data. Denk daarbij aan een amailadres, 

telefoonnummer of andere gegevens die voor jou nuttig zijn om te gebruiken om deze leads te 

ontvangen.

Een weggever zorgt dus voor leads: contacten die je nog niet hebt en kunt gaan bewerken tot 

klant.

Welke kennis heb jij die je potentiele klant nog niet heeft, die waardevol is? Ja ik daag je hier ook uit 

om na te denken over kennis die je normaal gesproken echt betaald zou geven. Een trigger, een 

weggever moet iets zijn dat ik niet zomaar bij de concurrent ook kan krijgen.

Je kunt aan de volgende dingen denken:

- een stappenplan dat je op papier, in een filmpje of in een e-book vorm kan weggeven

- een brochure waar je prijzen in staan. (dit werkt alleen als je prijzen niet direct zichtbaar zijn op je 

website)

- een filmpje van een workshop die je eerder gegeven hebt

Andere vormen van een weggever kunnen zijn:

- een kortingsbon op een product

- aanmelden voor een opkomend event

- een kortingbon bij de eerste aankoop of afname

Wat zou jij willen weggeven? Omschrijf hier de vorm(en) en probeer woorden te geven aan de 

inhoud.

Wat wil je weggeven? | Opdracht 1
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Nu je een keuze gemaakt hebt uit wat je wilt weggeven, moeten we ook een keuze maken in wat je 

daarvoor in ruil zou willen hebben? Wat is reëel om terug te vragen in ruil voor wat jij geeft?

Bij deze stap is het goed om na te gaan, wat jij met die informatie wilt doen om ervoor te zorgen dat 

deze lead klant kan worden.

Als mensen een naam en emailadres achterlaten kun je ze rechtstreeks benaderen en aanschrijven. 

Je kunt ze dan persoonlijke aandacht geven.  Met een telefoonnummer kun je contact opnemen. 

Met een geboortedatum een kaartje sturen voor een verjaardag en met een klik naar een specifieke 

website kun je ze blijven voeden met online advertenties afgestemd op hun persoonlijke behoefte.

De kunst is hier om niet alles in 1keer te willen maar vooral de juiste keuze te maken zodat je later 

als jullie contact intensiever is om meer informatie kan vragen.

Over het algemeen geldt: kies je voor iets dat men kan downloaden dan vraag je in ieder geval een 

emailadres en het liefst nog een naam, zodat als jij wilt mailen, je mensen bij hun voornaam kunt 

aanspreken.

Geef je iets weg waarmee men iets kan kopen of zich kan aanmelden (bijv. een kortingsbon) ook dan 

is een naam en emailadres vaak voldoende. Bij de aankoop zullen ze namelijk koopgegevens moeten 

achterlaten. Daar kun je om meer vragen.

Kunnen mensen zich aanmelden voor een event dan wil je weten waar ze wonen of ze de juiste 

leeftijd hebben of misschien wel de functie.

Welke informatie past het beste bij de vorm die je zojuist gekozen hebt in opdracht 1?

Wat wil je ontvangen | Opdracht 2
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Nu je bepaalt hebt wat je wilt weggeven en wat je wilt ontvangen, moeten we bepalen voor wie dit 

interessant is. Je bedient verschillende type klanten en al die typen hebben andere behoeften. Dit 

zou kunnen betekenen dat je gedurende een jaar meerdere weggevers hebt voor specifieke 

doelgroepen.

De prijzenlijst van je oaching voor coachklanten en die van je workshops voor de praktisch 

aangelegde mensen in je netwerk. Als je make-up aanbrengt bij vrouwen in de leeftijd 35-60 zul je 

misschien een tips handleiding hebben voor 35-45jaar en een voor 50-60 jaar, gewoonweg omdat 

de tips anders zijn voor de type huid.

Bepaal voor wie je weggever bedoelt is. Beschrijf hier alle doelgroepen en link ze met de 

weggevervormen die je gekozen hebt bij opdracht 1.

Voor wie is de weggever? | Opdracht 3

Weggever Doelgroep
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Om de weggever te kunnen maken moeten we niet alleen weten in welke vorm we hem willen 

aanbieden maar vooral wat de inhoud wordt van wat we willen weggeven.

Geef je een kortingsbon weg, dan wil je dan de weggever een aantal voorwaarden goed beschrijft. Zo 

weet de lead wat hij krijgt voor die kortingsbon en welke stappen hij/zij moet zetten. Maak hier geen 

hele verhalen van. Houdt het bij opsommingen. Geef je een instructie weg hoe een klant iets zelf 

thuis kan doen, probeer het dan te vatten in maximaal 10 stappen. Een weggever is iets dat snel en 

moeiteloos moet zijn.

Zorg dat je een trigger om actie te ondernemen in je omschrijving meeneemt. Een uitnodiging met 

“bel me”, “stuur nu een mail naar..” of “ga naar de site ... en bekijk daar..” zetten mensen aan tot actie. 

Je gegevens moeten erop, er moet een instructie op.

Gebruik je een offline weggever, iets dat je dus fysiek weggeeft bijvoorbeeld samen met je 

visitekaartje of tijdens een event, dan is het belangrijk dat je op de weggever een verwijzing maakt 

naar een online plek waar je wilt dat mensen uitkomen of zich registreren of gegevens achterlaten. 

Immers is het doel van de weggever dat jij gegegevens krijgt van deze leads.

Beschrijf per weggevervorm wat er op moet staan aan informatie. Probeer je weggever in tekst vorm 

te geven met de volgende onderdelen:

1. Jouw contactgegevens (wat wil je echt kwijt)

2. Instructie waar het voor dient (dit is jouw boodschap aan de klant)

3. het aanbod

4. de trigger tot actie (call to action)

Wat is je aanbod? | Opdracht 4
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Je hebt nu alles opgeschreven wat we straks gaan omzetten naar een letterlijke weggever die je zelf 

kunt ontwerpen. Maar voordat we het kunnen ontwerpen moeten we eerst nadenken over hoe 

mensen jouw weggever krijgen. Heb je gekozen voor een online weggever? Dan wil je dit dus ergens 

online aanbieden? Wordt het je website, je facebookpagina of op instagram?

Hoeveel tekst heb je in je vorige opdracht geschreven? Kwam je eigenlijk ruimte te kort om het 

allemaal uit te leggen?

Soms betekent dat flink schrappen in de tekst. Maar het kan ook zo zijn dat de weggever die ruimte 

gewoonweg nodig heeft. Als dat zo is raad ik je aan om je weggever online op een website te 

plaatsen waar je op de hele pagina al die informatie overzichtelijk en leesvriendelijk kwijt kan. Zo 

blijft je weggever lekker overzichtelijk en behapbaar voor je lead, terwijl jij uitgebreide informatie 

geeft.

Voor al deze bovengenoemde kanalen geldt dat we ook een plek moeten hebben waar de mensen 

die jouw weggever willen hebben hun gegevens kunnen achterlaten. Kies je voor een weggever op je 

website, dan heb je dus een formulier nodig. Misschien kan dat een formulier zijn dat gekoppeld is 

aan je nieuwsbriefsysteem. Zo staan mensen gelijk op de nieuwsbrieflijst. Deel je het op facebook, 

dan kun je een facebookformulier gebruiken of zorgen dat mensen via facebook naar een website 

geleid worden. Ergens moeten ze hun gegevens eerst kwijt voor ze de weggever ontvangen.

Een voorbeeld:

Mensen komen op mijn website en krijgen een balk te zien met de vraag hun emailadres achter te 

laten en zo ingeschreven te worden op mijn wekelijkse nieuwsbrief. In ruil daarvoor krijgen ze een 

video toegestuurd van mijn workshop. 

Waar biedt je je weggever aan | Opdracht 5



Behorend bij video: 
De weggever
Bijgewerkt op: 
 8 juni 2018

De funnel ziet er als volgt uit:

1. mensen komen op mijn website via een kanaal

2. mensen vullen hun emailadres in op de balk

3. het emailadres wordt opgeslagen op een plek waar jij het kunt gebruiken op een later moment

4. zodra het emailadres is opgeslagen moet er een melding uit naar de lead met de beloofde 

weggever

5. de lead bekijkt het en jij kunt contact opnemen.

Teken op basis van jouw weggevervorm jouw funnel uit. Welke stappen doorlopen jouw leads?

Nu je weet welke stappen ze doorlopen kun je ook achterhalen welke middelen jij nodig hebt om je 

weggever onder de aandacht te brengen. Heb je een website nodig? een automatische email die 

toegestuurd wordt? Een database waar de gegevens opgeslagen moeten worden?

Voor bovenstaande funnel heb je de volgende middelen nodig:

- een nieuwsbrief systeem zoals mailchimp of autoresponder

In dit geval kan mailchimp voorzien in een formulier waar mensen hun gegevens op invullen. 

Mailchimp genereert een code die je op je website kan plaatsen. Die code zorgt dat het formulier 

zichtbaar is. Datzelfde formulier bewaard de gegevens van de klant in Mailchimp. En zodra het 

formulier ingestuurd is door de lead, ontvangt hij automatisch vanuit mailchimp een mailtje met 

jouw beloofde weggever.

Welke kanalen heb je nodig om de funnel van lead genereren helemaal af te maken?
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Nu we weten wat je wilt aanbieden, welke teksten je ervoor wilt gebruiken en waar je de weggever 

wilt neerzetten om te vinden door je leads, is het de hoogste tijd om al het materiaal dat je nodig 

hebt te gaan ontwerpen. Dit kun je zelf doen in een programma als Canva. Bekijk de video en maak 

je eigen weggever.

Bedenk ook gelijk dat je nu niet alleen de weggever hebt om te maken, maar bijvoorbeeld ook de 

header voor in de automatische mail, de header op de website.

Als je de weggever offline gaat gebruiken, zorg dan dat je het zo vormgeeft dat de printshop of 

drukker direct de juiste snijlijnen heeft. In Canva kun je na je ontwerp bij het exporteren aangeven 

dat je wilt dat er snijlijnen en markering wordt aangebracht in je bestand. Zo weet je zeker dat je 

printshop en drukker met het bestand vooruit kan.

Maak je weggever | Opdracht 6
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Weggever promoten
Nu je de weggever hebt gemaakt, moet je hem natuurlijk gaan plaatsen op de plekken 

waar je de leads wilt gaan aantrekken. Heb je gekozen voor een online weggever dan 

moet je deze dus plaatsen op je website, social media, nieuwsbrief of welk kanaal je dan ook 

gebruikt om het onder de aandacht te brengen. Zodra je weggever vindbaar is, is het belangrijk dat 

je gaat communiceren dat je weggever er is. Op je website is dit misschien wel een pop-up box die 

verschijnt zodra bezoekers 5 of 10 seconden op je website zijn. Je kunt dit combineren met een 

bericht op je social media dat je een speciaal cadeau hebt voor alle mensen die je volgen. Daarmee 

genereer je traffic naar je website en bezoeken mensen niet alleen je site voor de weggever, maar 

hebben ze direct een reden om verder te snuffelen op je website.

Gebruik je een offline weggever, iets dat je dus fysiek weggeeft bijvoorbeeld samen met je 

visitekaartje of tijdens een event, dan is het belangrijk dat je op de weggever een verwijzing maakt 

naar een online plek waar je wilt dat mensen uitkomen of zich registreren of gegevens achterlaten. 

Immers is het doel van de weggever dat jij gegegevens krijgt van deze leads. Als mensen zich online 

moeten melden kun jij ze namelijk volgen met oa een Facebook pixel. Bekijk de les over Facebook 

pixels en het retargetten van leads hiermee.

Resultaten volgen
Niet geheel onbelangrijk is het volgen hoe je weggever het doet bij je publiek. Wat 

vinden ze ervan? wordt je weggever geopend? (online) Zijn je leads je offline weggever 

niet vergeten in hun tas? (offline) Het is dus belangrijk dat je regelmatig je lead formulier checkt op 

nieuwe leads en direct in contact komt met deze leads om te vragen wat ze er van vonden en of het 

waardevol is geweest. Wellicht kun je iets aan je weggever toevoegen, waarmee je de leads uitnodigd 

hun reactie met je te delen via Facebook of bijvoorbeeld via Instagram met een #.

Hoe nu verder | Stappenplan
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Leads Opvolgen
Dit is misschien wel de meest vergeten stap ooit. We besteden veel aandacht aan het 

maken van iets dat leads moet aantrekken en vervolgens doen we niets met die leads 

en staan ze op een lijstje stof te vangen, totdat ze jou weer vergeten zijn.

Leads opvolgen nav een weggever kun je voor een deel automatiseren. Je kunt ervoor zorgen dat 

nadat deze leads zich hebben aangemeld, zij automatisch bijvoorbeeld mailings van je ontvangen 

waarin ze met jou kennismaken en meer begrijpen over wie je bent en wat je bedrijf doet. 

Opvolgen van contacten is waar je je omzet het meest mee laat groeien.  Als je meer wilt weten over 

hoe je het beste je eerste contact kunt opvolgen, bekijk dan de lessen ‘Opvolgen’ op het Brand & 

Concept platform.

Hoe nu verder | Stappenplan
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