
De 12 essentiële vragen waar elke online
expert antwoord op moet hebben, als je niet

eenvoudig winst wilt laten liggen…

Persona Template 

Be bold, be different, be happy!



Jouw doelgroep
als fundament

Je hoort het overal, ken je klant, weet wie je doelgroep is. En
misschien denk je wel ‘’Ja ik weet wie mijn doelgroep is.’’

Maar simpelweg alleen maar weten wie je doelgroep is, is
tegenwoordig niet meer genoeg om je concurrentie te lijf te gaan
en relevant te willen blijven in jouw niche. 

Je moet je ideale cliënt/coachee/klant kennen, en met kennen
bedoelen we echt kennen op een dieper niveau. 

Je moet de meeste diepe en primitieve verlangens achterhalen.
Erachter komen welke passies, angsten, hoop, dromen en wensen
jouw ideale klant bezit. 

Dit zijn dingen waar ze over nadenken en aan niemand vertellen. Je
wilt het het gesprek voeren wat je ideale klant al voert in zijn/haar
hoofd. 



Wat zijn de dromen, verlangens en problemen van
de ideale persoon die ik wil en kan helpen?



Wat is het probleem dat je oplost?



Wat is het gevolg als dit niet wordt opgelost?



Wat is het positieve eindresultaat als dit
probleem voor je klant/cliënt is opgelost?



Hoeveel/wat zou het niet oplossen
van het probleem kosten? 



Welk middel gebruik je om het
probleem op te lossen? 



Met wie wil ik werken die
dit probleem heeft? 



Wat houdt hen tegen om dit
probleem zelf op te lossen?



Wat hebben ze al
geprobeerd?



Hoeveel zou je ideale klant bereid
zijn te investeren om het probleem
op te lossen? (Waarom dat getal?)



Wat zijn enkele zinnen of vragen die
een persoon met dit probleem online
opzoekt om het antwoord te vinden?



Wie zijn 10 mensen die een
vergelijkbaar aanbod aanbieden?



Welke trefwoorden of
zinnen gebruiken deze 10

mensen in hun marketing?



Maak je persona
van je ideale klant
Een persona is een gedetailleerde beschrijving van je (fictieve) ideale klant.

Ook al is elke klant anders, is het hier de bedoeling om de belangrijkste kenmerken van

klanten samen te voegen en een beschrijving van deze gemiddelde ideale klant te

maken.

In de informatie verzamel je een aantal persoonlijke kenmerken van je ideale klant. Denk

bijvoorbeeld aan leeftijd, geslacht en gezinssituatie. Ook wordt zakelijke informatie

verzameld zoals functie en werkzaamheden.

Afhankelijk van het soort producten en/of diensten dat je aanbiedt, is het natuurlijk goed

mogelijk dat je meer dan één 'ideale klant' hebt. Je kunt daarom meer dan één persona

hebben.

Op de volgende pagina vind je een voorbeeld van

hoe je de door jou verzamelde informatie samen

kunt samenvoegen om een persona te creëren.



Leeftijd: 

Status:

Locatie: 

Kanalen: 

Biografie

Huidige situatie

Verlangde situatie

Motivatie



Ben jij op zoek naar meer
winst, meer leads en meer
hogere kwaliteit klanten?
We bestaan 2 jaar! 

Om dat te vieren lanceren we ons eerste online product genaamd Klanten in

overvloed! Een online product voor ondernemers dat ze leert hoe ze in 4 simpele

effectieve fases hun bedrijf kunnen overspoelen met nieuwe klanten.

Honderden, misschien wel duizenden euro’s aan waarde.

Ja, ik wil klanten in overvloed

https://www.happydigital.nl/klanten-in-overvloed
https://www.happydigital.nl/klanten-in-overvloed


Be bold, 
be different, 

be happy!
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