
De 60 Minuten Ad Sprint

Conversie Club Workshop Download

Deel 1 - Invalshoeken & Haakjes



“De 60 Minuten Ad Sprint”

Hoe je binnen 1 uur tot wel 6 top-converterende Facebook Ads schrijft 

(voor de meeste is dit genoeg voor meer dan 4 weken aan ads in 1 uurtje)



Brainstorm Invalshoeken



Voorbeeld van verschillende
“Invalshoeken”:

Afvallen door je 
Metabolisme te verhogen

Niet meer in je broek passen

Al zoveel diëten te hebben 
geprobeerd, uiteindelijk nog 

zwaarder dan ervoor.

Anderen zijn zoveel slanker en 
die eten veel meer… hoe kan 

dat?

klacht 1: altijd koud

klacht 2: weinig energie

etc.

“Zoom in” -> “Zoom uit”



Omdat onze ads meteen de juiste doelgroep aan moeten spreken,

spelen Adteksten in op iets wat er NU al speelt of wat NU interessant is. 

...
Wat speelt er NU in hun hoofd?

Wat is NU top-of-mind?



“ik wil piano leren spelen”

“Pentatonische Toonladders”



Het model om in gedachten te houden:

Paradijs/Hel Model

Paradijs: 
Doelen/Dromen

Hel: 
Angsten, 

Wat ze NIET willen

Weg: 
Obstakels, Frustraties

(bekijk de Paradijs/Hel Model Workshop & Download in de Club)



Invalshoeken Brainstorm Categorieën:

● Doelen/Dromen

● Angsten

● Problemen/Obstakels

● Gedachten

● Gedragingen

● Gevoelens

Waar streven ze naar?

Wat willen ze absoluut NIET of zijn ze bang voor?

Waar lopen ze tegenaan of blijven ze mee strugglen?

Wat speelt er in hun hoofd? Belemmerende Overtuigingen?

Wat ERVAREN ze? Welke situaties? Dagelijks leven?

Wat voelen ze? Met welke emoties connecten ze? (herkenbaar)



Haakjes

(tekst starters / “above the fold”)



Verschil tussen Invalshoek en Haakje

Deel 1 - Deze Workshop:

1) Invalshoeken Brainstormen

1) Haakjes - “Above the Fold”
(10+ verschillende soorten Hooks)

het hoofd-idee achter de tekst

de concrete, aantrekkelijke 
start tekst die lezers de tekst 

in trekt.



DON’TS



Biggie: FB compliance

- beloftes/garanties (geen concrete resultaten noemen die zij behalen)
- hebben over geld
- te direct zijn (teveel je/jij, aanspreken op bepaalde kenmerken)
- negatief beeld geven

* workarounds



Onze werkwijze:

Schrijf een awesome ad zonder restricties en schaaf daarna bij.

(ipv een middelmatige, ingehouden tekst schrijven die je later nog 

een beetje probeert op te pimpen)



Andere DON’TS:

- over jezelf praten/voorstellen zonder waarde (inzicht/entertainment etc.) voor je 
doelgroep

- Haakje met blacklist termen / achterhaalde concepten die al je concurrenten al 
spammen (ruis) *big idea masterclass

- Vaagheid - (voor wie is dit? wat bedoel je nu precies? over wat voor soort situaties gaat dit?)

- teveel dingen in 1 advertentie stoppen 
(daarom 1 invalshoek - 1 haakje)



DO’S



DO’S:

- slippery slide effect - trigger + door laten lezen 
(glijden door de tekst naar beneden)

- Open loop (“lees verder”)

- nieuwsgierigheid (waarde teasen / mogelijk) *bullet workshop - fascinations

- Focus op Instant-Appeal (wat jouw doelgroep nu al interessant vind)

- Doelgroep: 1) Is dit voor mij? 2) WIIFM?

- Onderdelen elkaar laten aanvullen
headline/hook/afbeelding - complementair aan elkaar maken 
(1 thema, 1 verhaal)



15 Verschillende soorten Goed Converterende Haakjes...



Hou je brainstorm punten bij de hand.

Hier ga je de haakjes voor schrijven.

Belangrijk:

voor 1 invalshoek kunnen er tientallen haakjes geschreven worden.

Je hoeft dus niet perse maar 1 haakje per invalshoek te schrijven.



#1 - Triggerende Vraag

“Ga je die e-mail Funnel nou écht helemaal zelf 

neerzetten?

tags, flows, formulieren, start-triggers, koppelingen, 

dubbele opt-ins, en nog veel meer 😨
Dat is een SLECHT IDEE 👎

zeker als je “niet zo technisch” bent of erg weinig tijd 

hebt.”



#1 - Triggerende Vraag

“gekke vraag; heb je weleens overwogen om 

helemaal te stoppen met [het plaatsen van berichten 

op social media om je bedrijf te laten groeien]?”

“gekke vraag” 
grijpt meteen de aandacht.





#2 - Triggerende “JA!”Vraag
“Hou jij onwijs veel van je hond?”

en zou je weleens iets anders willen doen 

samen dan de bekende commando’s en 

conditie oefeningen?

Dat kan!

...

“JA!”



*bonuspunten als hiermee meteen jouw specifieke doelgroep duidelijk wordt



#3 - Quoten van 
uitspraak/interne dialoog

Oh ja ik “moet” weer eens wat op Insta 

zetten, maar wat… 🤔 

Waarom doe ik dit eigenlijk nog, het levert 

toch niks op… 😖 

Het algoritme laat mijn posts v*rdomme 

wéér aan niemand zien… 🤯 



#3 - Quoten van 
uitspraak/interne dialoog

“Ik wil heel graag mijn eigen digitale product 

in de markt zetten, maar niemand weet nog 

wie ik ben.”



#3 - Quoten van 
uitspraak/interne dialoog

“Blijkbaar zijn koolhydraten NIET het 

probleem!”

Ik at juist niet genoeg koolhydraten om extra 

kilo’s te verliezen en ik ad veeel teveel eiwit!!

I know… dit gaat compleet in tegen alles wat 

je vertelt was over gewichtsverlies...



#3 - Quoten van uitspraak/interne dialoog

“Help! Mijn hond blaft naar van alles! fietsers, 

scooters, vrachtwagens en andere honden. Hij is 

buiten totaal niet op z’n gemak.”

Dit soort berichtjes ontvang ik bijna dagelijks van 

hondeneigenaren.

deze soort worden VEEL gebruikt. 

krachtige copy + voordeel: mijn/ik 
FB-vriendelijk



*bedenk weer welke het meest top-of-mind is nu.

(problemen - obstakels - doelen/dromen)



#4 - (indirecte) Belofte
*Ga hier voorzichtig mee om ivm de FB regels

Als je slechts 3 uur hebt… Dan leer ik je de 

best-betalende vaardigheid ter wereld.

(indirecter: In slechts 3 uur de best-betalende 

vaardigheid ter wereld leren? Dat kan!)



#4 - (indirecte) Belofte
*Ga hier voorzichtig mee om ivm de FB regels

Cash op je rekening. Rust in je kop. Plezier in 

ondernemen.

Dat is wat je krijgt na het volgen van de 

Operatie Bulletproof.



*denk aan de werkwijze: je kan altijd later bij het editen nog wat downtunen voor 

de Facebook-vriendelijkheid



#5 - succes case

De laatste paar maanden hebben we per 

maand tussen de 15-45 miljoen mensen 

bereik via organische social media.

hier zijn een paar tips die super handig zijn 

geweest voor het bereiken van meer 

mensen… de JUISTE mensen voor jouw 

product/service.

(sidenote: In de laatste paar maanden hebben WIJ. niet JIJ kan.)



*ads met € bedragen, aantal kilo’s afgevallen etc. worden snel afgekeurd. wat 

kan je in plaats daarvan noemen?



#6 - herkenbaar doelgroep/klant verhaal (storytelling over iemand)

“Maandenlang had ze aan haar online programma 

gewerkt.

In de avonden, de weekenden en iedere vrije 

minuut tussen haar coaching klanten door.

Toen was het grote moment eindelijk daar...

De lancering van haar online programma!

En weet je wat er gebeurde toen ze dit 

fantastische programma deelde met de wereld?

...

Helemaal niks.



#6 - herkenbaar doelgroep/klant verhaal (storytelling over iemand)

Laatst vertelde een blije cursist me dat ze na het 

volgen van de Stressless Wandelen cursus 

meteen haar Cesar Milan boek in de prullenbak 

heeft gegooid.

Ondanks alle bezwaren uit haar omgeving die 

vertelde dat ze fout gedrag moest bestraffen.





#7 - controversieel statement

“Marketeers liegen. Cijfers niet.”



#7 - controversieel statement

“Als je echt werk gedaan wilt krijgen… 

Verscheur dan je to-do lijst.

Want deze goed bedoelde tool killed 

waarschijnlijk je productiviteit.”



#7 - controversieel statement

Er is niet zoiets als een GOED of SLECHT 

geheugen, alleen een getraind en ongetraind 

geheugen



#7 - controversieel statement

Koolhydraten maken ons dik toch? FOUT...

Let op: ONS ipv je
=

FB-vriendelijk



*wat zeg jij weleens wat als “tegendraads” of “schokkend” of “hard” kan worden 
gezien? gebruik dat.



#8 - exciting experience story

Heel even moest ik bijna huilen. HELP. Een klein 

meisje in een enorme studio. 

Zo voelde ik me net voordat we Live gingen. 

Ook de dag ervoor voelde ik een enorme tegenzin. 

Waar ik met niemand echt over kan praten want ik 

ben degene die daar moet staan.

Start in de Spanning...



#8 - exciting experience story

Toen SBS 6 me vroeg om voor het programma 

“mijn gezin gaat failliet” ondernemer en 

alleenstaande moeder Saskia te helpen..

creëerde ik een plan voor haar met daarin 3 

essentiële thema’s:



*wanneer voelde je sterke emoties? wat was een bepalend moment?



#9 - struggle/solution

Jeetje wat zat ik te klooien met die Funnel…

m’n avonden en ook de weekenden werden 

erdoor opgeslokt en voor wat?

Want het leverde na maanden werken 

uiteindelijk NIETS op.

Pas later ontdekte ik wat er mis was gegaan...



#9 - struggle/solution

“Als ras-echte foodie heb ik altijd problemen 

gehad met afvallen. Want eten vind ik gewoon 

zo lekker (...)”



#9 - struggle/solution

“Ik zat jarenlang op dezelfde “weight loss 

rollercoaster”

Dan viel ik een paar kilo af… om die 

vervolgens weer terug te krijgen (en wat 

extra)

Over frustrerend gesproken… Ik wilde 

opgeven. *deze ad is waarschijnlijk een klantverhaal… 

maar kan ook een eigen struggle zijn.





#10 - Geheim/behind-the-scenes inzicht

Normaal deel ik niet met de buitenwereld wat ik nu 

ga zeggen…

Maar in de Golden Circle (mijn hoogste 

mastermindgroep) is het doel NIET om “meer te 

verdienen”, “meer vrijheid te creëren” of een 

“succesvolle ondernemer” te worden.

Dat klinkt misschien gek...

*deel hier NIET direct toepasbare waarde, 

maar juist een interessant statement / nieuw 

inzicht/perspectief.





#11 - geleende aandacht

“Toen ik pas naar de Olympische atleten keek 

die tegen elkaar strijden zodat ze wereld 

kampioen worden…

Zette het me aan het denken over wat ervoor 

nodig is om een kampioen van het leven te 

worden”

Aandacht van Olympische 
spelen “lenen”



#11 - geleende aandacht

“game of thrones risk”

“Voor Oprah Winfrey is er 1 ding waardoor ze 

een van de meest rijke vrouwen op aarde is 

geworden (...)” 

Herkenbaarheid.
Instant-Appeal.

*wat is NU in de media, een hot 
onderwerp, een trend, een 
bekend persoon waar veel 
aandacht naar uit gaat?





#12 - dialoog

“Moet ik het tennissen opgeven als hobby?”

vroeg Mirjam me.

“Ik ben tenslotte de 60 al gepasseerd.”

De afgelopen tijd had ze last van 

verschillende klachten tijdens en na het 

tennissen; een stijve nek & schouders en een 

terugkerende irritatie in haar onderrug. (...)

bijv. Dialoog tussen:

klant en expert
2 klanten.

1 klant en haar vriend

2 mensen die je hoorde praten 
in een bar... 

etc.*klant waarvoor ik deze ad lange tijd geleden 

schreef werd met al z’n vorige ads geblokkeerd. 

Met deze story niet + gaf betere resultaten.





#13 - interessant (onbekend) feitje

“wist je dat de gemiddelde 

openingspercentages van mails (volgens 

onderzoek van mailchimp) slechts 25% is?” 

“wist je dat 1 op de 4 mannen iedere maand 

last heeft van hormonale vreetbuien?”

Instant appeal en relevantie. 

Hoe onbekender het feitje, des te beter.

(wees niet té obvious)

Bonuspunten als je specifieke doelgroep 

aanhaakt (en andere niet-interessante 

groepen niet). 



#13 - interessant (onbekend) feitje

“E-mailmarketing…

inmiddels een “Golden Oldie”..

maar volgens recent onderzoek nog steeds 

hét marketingkanaal met de hoogste Return 

on Investment.

(volgens hetzelfde marktonderzoek levert 

iedere dollar die geïnvesteerd wordt in 

e-mailmarketing gemiddeld zelfs $38 op. dat 

is een ROI van 3,800% 🤯)



2 Retargeting Hooks



Retargeting...

*of kijkt video



#14 - Testimonial (retargeting)

“Ik doe je gratis mails, ge-wel-dig, dankjewel!”

Wauw! Gratis én Geweldig in 1 zin? 

(...)



#14 - Testimonial (retargeting)

Dit is Senna.

normaal een onzekere hond.

maar sinds ze samen met haar baasje gestart is 

met een nieuw soort activiteiten..

is daar verandering in gekomen.

 

Dit is wat haar baasje Marga zegt:

 

💬 

“Ik heb gekozen voor de Doggie Doe Bundel (...)



*Blader eens door je Testimonials heen en haal daar het meest pakkende deel uit



#15 - Special offer (retargeting)

Gebruik Code: Transform15 voor een extra 15% 

korting!

Maar eerst moeten we het over de olifant in de 

kamer hebben...

deze zin zet je op scherp,
er komt iets interessants...



That’s it!
Je hebt nu minimaal 6 invalshoeken voor ads en daarbij 15 soorten 

Haakjes om je advertentie mee te beginnen.
(die je steeds weer kan gebruiken)

De rest van de 60 Minuten Ad Sprint
komt aan bod in deel 2.

In deel 2 bespreken we ook hoe je alles wat je hebt geleerd in 60 
minuten toepast.


