


Welkom!
Dank je wel dat je het stappenplan voor het schrijven van je Elevator Pitch in 5 stappen 
hebt gedownload. 

Tijdens mijn eerste netwerkevents, waar ik ook de gelegenheid had om te pitchen, voelde ik 
de behoefte om op een originele manier mezelf voor te stellen. Mijn zoektocht heeft geleid 
tot het vormen van dit kader. Ik merkte dat niet alleen ik moeite had om mezelf en wat ik 
doe voor te stellen. Vandaar dat ik met plezier mijn bevindingen om tot een korte en 
krachtige pitch uit te schrijven met jullie deel. 

Dit stappenplan is handig voor zowel de beginner als de gevorderde.  
- Je kan dit gebruiken indien je nog geen pitch hebt en niet goed weet hoe hieraan te 
beginnen. 
- Heb je wel al een pitch maar twijfel je over de inhoud of wil je deze graag aanpassen, dan 
kan het stappenplan ook een goede leidraad zijn. 

Wat mag je verwachten? Een korte introductie over wat een Elevator Pitch is of kortweg 
pitch, met zijn voordelen. Uit welke elementen een pitch kan bestaan. En de 5 stappen die 
je chronologisch uitvoert om tot een goede en krachtige pitch te komen. Neem je tijd om te 
schrijven en bij te schaven. 

Veel plezier met het uitwerken van je eigen Elevator Pitch! 
Groetjes, Linde 



Wat is een pitch? Wat zijn de voordelen?
Een pitch is een korte en krachtige manier om met jou kennis te maken. Je 
vertelt wie je bent, wat je doet, voor wie en waarom. Je beschrijft de voordelen voor 
je klant. 

Voordelen van een pitch: 
 
Op heel korte tijd kan je aftasten wat je voor elkaar kan betekenen. 

Pitchen helpt je bij het uitbreiden van je netwerk. Hoe beter iemand weet wat je 
doet, hoe gemakkelijker hij/zij kan doorverwijzen. En je dus potentiële klanten 
kan bezorgen. Ook omgekeerd geldt dit.  

Indien jij iemand kan doorverwijzen waardoor deze persoon geholpen wordt, 
zal deze persoon ook aan jou denken wanneer hij/zij iemand kan 
doorverwijzen. 



• Wie je bent. 

• Voor welk bedrijf je werkt.  

• Wat je passie is. 

• Wat je missie is. 

• Wat je why is. 

• Wie je ideale klant is. 

• Welke problemen, angsten en/of verlangens je oplost/invult.  

• Wat het resultaat of de gevolgen zijn.

Uit welke elementen kan je pitch bestaan?



Hoe begin je aan het schrijven van je pitch?

1. Beantwoord volgende vragen. 

2.  Schrap in je tekst totdat de essentie overblijft. 

3.  Neem je tekst onder de loep. 

4.  Vat je pitch in 1 kernzin samen. 

5.  Inoefenen maar.



1. Beantwoord volgende vragen
Let niet op de lengte van je tekst. Schrijf zonder censuur. Alles is goed.

Wie ben je? 
       Wat is je naam? 

       Wat is je functie binnen het bedrijf?

Voor welk bedrijf werk je? 
       Wat doet dit bedrijf? 

       Is het jouw bedrijf? 

       Waarom werk je hier?

Wat is je Why? 
       Wat is je kernthema of de rode draad in je leven? 

       Waarom doe je wat je doet? 

Voor inspiratie bekijk het filmpje over The Golden cricle van Simon Sinek. 

https://www.youtube.com/watch?v=fMOlfsR7SMQ

Wat drijft je? 
       Wat is je innerlijke motivator? 

       Wat passioneert je?

https://www.youtube.com/watch?v=fMOlfsR7SMQ


Wie is je ideale klant? 
       Wie kan jij helpen? 

       Van wie word jij blij?

Welke problemen, angsten en/of verlangens los jij op of vul je in?  
       Waar botst jouw klant tegen aan?

       Waarmee jij kan helpen?

Wat is het resultaat of de gevolgen? 
       Wat zal er dan anders zijn voor jouw klant na jouw interventie?

Wie zijn jouw concurrenten? 
       Welke concullega’s zijn ook actief op jouw markt?

Wat maakt jou uniek? 
   Hoe ben jij anders dan jouw concurrenten? 

   (USP= Unique Selling Point)

Wat is je missie? 
       Wat wil jij bereiken? 

       Waarmee wil jij anderen helpen?



2. Schrap in je tekst totdat de essentie overblijft.
Houdt maximaal 100 woorden over. 

Zorg dat het volgende zeker beantwoord is: 

          * Wie jij bent 

          * Waarom je doet wat je doet 

          * Wie jij verder kan helpen 

          * Waar jouw klanten tegen aan botsen 

          * Wat het resultaat is voor je klanten 

          * Wat jou uniek maakt



3. Neem je tekst onder de loep

• Werk een goede volgorde uit. Zorg er voor dat de opbouw jouw klanten 
aanspreekt. Het gaat eigenlijk over hen, veel minder over jou. 

• Gebruik eenvoudige, begrijpbare taal. Vakjargon is uit den boze. 

• Indien veel dezelfde woorden terugkomen, vervang ze dan door 
synoniemen. 

• Zorg er voor dat de tekst lekker bekt. Gebruik spreektaal. De bedoeling is 
immers dat je je pitch vertelt. 

Je pitch van 1 minuut is klaar. Dit is de basis. 
 Je kan vanuit deze tekst vertrekken om een langere pitch te schrijven.



4. Vat je pitch in 1 kernzin samen
Soms kan het handig zijn om je pitch in 1 zin samen te vatten. 

Vul aan: 

Voor ……………………………………. (doelgroep) 
die    …………………………………….(pijn, angst, verlangen van de klant) 
is mijn …………………………………..(product/dienst) 
een …………………………………….. (beschrijving) 
die/dat…………………………………. (voordelen van de klant) 

Je kan je kernzin eventueel aanvullen met: 

Anders dan ……………………………..(concurrentie) 
is mijn ……………………………………(product/dienst) 
een………………………………………..(USP)



5. Inoefenen maar

Oefen je pitch in zodat je hem vlot kunt vertellen, zonder aarzeling, 
afgestemd op de situatie en vol zelfvertrouwen. 

Wees trots op wie je bent en wat je doet. 

Succes!



Heb je nog vragen?  
 
Neem gerust contact op met linde@aplusmuze.com 
 

Volg ons op www.aplusmuze.com  
op facebook: https://www.facebook.com/AplusMuze/ 

op linkedin: https://www.linkedin.com/company/30693412/ 
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