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De persona’s en hun noden

Kruip in de huid van je klanten of consumenten. 
Met behulp van deze tool kan je nieuwe ideeën 
vinden voor de ontwikkeling van je diensten of 
producten, rekening houdend met de werkelijke 
noden en problemen van je doelgroep.

Opgelet, deze tool geeft een indicatie en vervangt 
geen sociologische studie op het terrein.

SPELREGELS

Maak eerst een typologie van je klanten en/of consu-
menten aan de hand van de vraag: « Welke doelgroep 
is geïnteresseerd in ons nieuw product of onze nieuwe 
dienst? » Om deze vraag te beantwoorden kan je ge-
bruik maken van marktstudies, huidige trends, ana-
lyses van je klantensegmentatie… Wil je een nieuw 
klantensegment aanspreken? Ga naar buiten en spreek 
ze aan!

De deelnemers verdelen onderling de types klanten en 
consumenten die uit de voorbereiding zijn gekomen. 
Met behulp van het werkblad stelt elke groep een pro-
fiel voor hen op: geef je klant of consument eerst een 
gezicht (zelf getekend of uit een tijdschrift). Geef hem/
haar vervolgens een naam, leeftijd, gezinssituatie, baan, 
levensstijl…

Stel je in de plaats van de klant of doelgroep en 
confronteer hem/haar met het gekozen thema van de 
workshop: Welke verwachtingen heeft hij/zij? Wat zijn 
de verlangens? Welke problemen zijn er? Bijvoorbeeld 
tijdens een workshop over de mobiliteit van senioren, 
werd de moeilijkheid bekeken van ouderen met een 
handicap om naar een bushalte te gaan.

Om af te sluiten probeer je de mogelijke problemen te 
herformuleren aan de hand van de standaardzinnen op 
het werkblad.

TIJD 

60 minuten 

DEELNEMERS 

In groepen van 2 tot 4 
personen

Daarna terugkoppeling 
aan alle deelnemers

MATERIAAL 

Afdruk van werkbla in 
bijlage in A3 formaat
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WERKBLAD - TOOL  N°2  De persona’s en hun noden 
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PORTRET

Naam, voornaam :

Leeftijd :

Nationaliteit :

Burgerlijke staat :

Woonplaats:

Beroep :

Hobbies:

LEER JE PERSONA KENNEN

Wat doet hij/zij in het leven? Wat zijn zijn/haar hobbies? Wat doet hij/zij voor werk? Welke relaties heeft hij/zij? 
Waar hecht hij/zij belang aan?

EMPATHY MAPPING

Plaats jezelf in de schoenen van je persona binnen de gegeven context.

HERFORMULEER DE PROBLE(E)M(EN)

• De persona (naam – voornaam) …………………wilt dit ……………….. omdat/maar/ondanks (link met de in-

zichten, geformuleerd in een zin)……………………….……………….……………….………….………………....

• ……………………….……………….……………….…………………………….……………….………………..

……………………….……………….……………….…………………………….……………….………………..…

• ……………………….……………….……………….…………………………….……………….………………..

……………………….……………….……………….…………………………….……………….………………..…

Geef je persona een gezicht:

Wat zijn de verwachtingen van 
je persona? Hoe wil hij/zij deze 

doelen bereiken?

Wat motiveert je persona? Wat frustreert je persona?


