Na maanden van schrijven en schrappen
is de website van Fiew online!
We blikken terug op
onze samenwerking ...
“Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een website
waarbij de starter op de hypotheekmarkt 100%
digitaal advies kan krijgen over een hypotheek.
De teksten zijn hierbij van cruciaal belang, omdat
er geen persoonlijk adviseur meer aan het advies
te pas komt. Kunnen jullie ons hierbij helpen?”
Met die vraag kwam Manon van der Poel, 1 van de
eigenaren van de startende onderneming Fiew, een tijd
geleden bij ons. Ons antwoord? “Natuurlijk, we helpen
jullie graag!” En dat deden we. We (her)schreven en
schrapten er maandenlang op los. En nu is het dan
eindelijk zover: de website van Fiew is online. Met
Manon blikken we terug op …
… hoe het idee voor Fiew ontstond
“Het idee voor Fiew ontstond eigenlijk uit onvrede over
de financiële markt. Het viel ons op dat financiële
instellingen hun advies vaak heel ingewikkeld maken.
Terwijl dat helemaal niet hoeft. En dat ze vaak vanuit
zichzelf beredeneren in plaats van vanuit de klant. Wij
vonden dat dat anders kan én moet. Vanuit onze ervaring
als hypotheekadviseurs kwamen we op het idee voor
Fiew: online hypotheekadvies voor starters op de
koopwoningmarkt.”
… het voorbereidende werk
“Zo’n nieuwe onderneming vroeg natuurlijk wel om
behoorlijk wat voorbereidend werk. Denk aan de
software die gebouwd moest worden voor de website,
huisstijldesign, UX-design, het maken van animaties en
natuurlijk het schrijven van flink wat teksten …”
… de teksten die er moesten komen
“We hadden teksten nodig voor de website, de applicatie,
het adviesrapport, de handleiding, werkinstructies, et
cetera. En die moesten zo helder en gemakkelijk
mogelijk zijn. Niet alleen omdat er bijna geen adviseur
meer aan het advies te pas komt, maar ook omdat het
woord ‘hypotheek’ alleen al erg beladen is voor veel
mensen. Daar moet je dus heel duidelijk over
communiceren. Een starter moet precies weten waar hij
aan toe is en waar hij voor betaalt. Dus schakelden we
jullie in om ons te helpen.”

“Onze kernwaarden zijn eerlijk,
transparant en begrijpelijk.
Die moet je ook terugzien in onze teksten.”
… onze samenwerking
“Wij hebben alle inhoud eerst zelf op papier gezet en
jullie tekstschrijver Tamara heeft vervolgens de
vertaalslag gemaakt naar lezersgerichte teksten. Daarbij
leverde ze niet zomaar een platte tekst aan, maar ze
dacht echt met ons mee. Zo trok ze ons regelmatig aan
onze mouw met vragen en ideeën over de inhoud:
Wat betekent dit precies? Ik heb er nog eens over
nagedacht en volgens mij moeten we dit anders
aanpakken. Ze heeft zich de gedachtegang van Fiew
helemaal eigen gemaakt. En zich zo ingeleefd in de
applicatie, dat ze waarschijnlijk nu al op kan voor het
diploma WFT Hypotheken!”
… het contentmarketingplan dat we schreven
“Daarnaast hebben jullie een contentmarketingplan
voor ons gemaakt met strategieën om bezoekers naar
onze website te trekken. 1 van de conclusies uit dat plan
is dat veel van onze klanten op YouTube zitten. En hoe
speel je nou het beste in op die klanten? Juist.”
… de filmpjes die uit het plan voortkwamen
“Dus schakelden we jullie weer in om 12
whiteboardanimaties voor ons te maken. Korte,
toegankelijke filmpjes die binnen 1 minuut antwoord
geven op veelgestelde vragen rondom een hypotheek:
Wat is een hypotheek? Wat is een annuïteitenhypotheek?
Wat is hypotheekrenteaftrek? Om starters op die manier
een extra handreiking te geven.”
Manon van der Poel

