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OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A

PERSONA

Omschrijf hier in het kort: wie is je ideale klant, wat wil hij/zij, vertel eventueel iets over de 
demografische kenmerken. 

PERSONA - VOORBEELD

Voorbeeld om je een idee te geven hoe je dit kan doen

Naam: Sophie
Leeftijd: 27
Beroep: Intercedent
Woonplaats: Breda
Doel: Wil voor zichzelf beginnen als coach en uiteindelijk haar baan in 
loondienst opzeggen. Ze wordt hier namelijk doodongelukkig van. Ze wil zelf 
bepalen waar, wanneer en hoe ze werkt. Werk doen waar ze voldoening 
uithaalt. 



OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A

BELANGRIJKSTE PIJNPUNTEN

Omschrijf hier de 5 of 6 belangrijkste pijnpunten waar jouw ideale klant tegenaan loopt. En waar hij.zij 
zich al bewust van is OF nog niet bewust van is.



OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A

BELANGRIJKSTE PIJNPUNTEN - VOORBEELD

Voorbeeld om je een idee te geven hoe je dit kan doen

✔ Ze wordt doodongelukkig van haar baan in loondienst. Ze wil helemaal niet 
iedere dag op kantoor moeten zitten van 9 tot 5, werk doen waar ze eigenlijk niet 
écht voldoening uithaalt en een agenda hebben die bomvol zit met afspraken 
waar ze eigenlijk helemaal geen zin in heeft.

✔ Iedere dag ervaart ze weer dezelfde sleur. Ze leeft continue van weekend naar
weekend, van vakantie naar vakantie. Zit in een soort overlevingsstand. Iedere 
dag ploft ze na haar werk uitgeblust op de dag. Weer een dag ‘overleefd’.

✔ Ze weet dat ze voor zichzelf wil beginnen als coach maar voelt zoveel twijfels. 
Want wat voor coach kan ze dan precies worden? Wie gaat haar nu betalen? Ze 
voelt enorm veel onzekerheid op dit vlak waardoor ze er ook niet écht voor durft 
te gaan.

✔ En als ze dan eindelijk een idee heeft van wat voor coach ze kan worden komt 
het volgende probleem: hoe start je in godsnaam een bedrijf? Ze is al dingen 
gaan uitzoeken, een naam gaan bedenken, probeert een aanbod uit te werken. 
Maar uiteindelijk loopt ze steeds weer vast, raakt ze gedemotiveerd en komt er 
weer niks van terecht. Dus heeft ze het gevoel voor altijd vast te moeten blijven 
zitten in die loondienst baan.

✔ En als ze nadenkt over dat ze ‘iets’ met marketing en sales moet gaan doen 
breekt het zweet haar al uit. Video’s op instagram? Nee bedankt! 
Salesgesprekken moeten voeren? Doodeng



OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A

BELANGRIJKSTE VERLANGENS

Omschrijf hier de 5 of 6 belangrijkste verlangens die jouw ideale klant heeft. Waar droomt hij/zij nu écht 
van? Wat is hetgeen wat hij/zij wil?



OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A

BELANGRIJKSTE VERLANGENS - VOORBEELD

Voorbeeld om je een idee te geven hoe je dit kan doen

✔ Ze wil zelf bepalen waar, wanneer en hoe ze werkt. Echt de baas zijn over 
haar eigen agenda en eigenlijk gewoon de baas over haar eigen leven. Ze 
verlangt naar vrijheid, locatie-onafhankelijk zijn. Werken vanuit een zonnig oord 
in plaats van vastzitten op een stoffig kantoor.

✔ Ze wil een reden hebben om ‘s ochtens haar bed uit te komen. Ze wil vol 
energie haar bed uit springen omdat ze zin heeft in deze nieuwe dag. Omdat ze 
oprecht zin heeft om te gaan werken omdat ze hier namelijk voldoening uithaalt 
en energie van krijgt!

✔ Ze wil duidelijkheid! Duidelijkheid in wat voor coach zij nu kan worden. Waar 
ze mee kan beginnen en waar ze nog naartoe kan groeien. Ze weet wel dat ze 
gewoon ergens moet starten, maar waar dan? Hoe kan zij nu al mensen helpen 
als coach? Kan ze dit überhaupt wel? Ze wil antwoord op al deze vragen en 
vooral het vertrouwen in zichzelf krijgen zodat ze er voor durft te gaan.

✔ Ze wil precies weten hoe ze het idee dat ze heeft uit kan werken tot een écht 
bedrijf. Ze wil van begin tot eind weten wat er nu allemaal bij ondernemen komt 
kijken. Want op dit moment lijkt het haar allemaal enorm ingewikkeld en niet voor 
haar weggelegd.

✔ Ook al vindt ze het idee dat ze ‘iets’ met marketing moet doodeng, ze zou ZO 
graag leren hoe zij dit kan doen. Want ze ziet op Instagram zoveel toffe 
vrouwelijke ondernemers die vol vertrouwen tegen die camera praten en sales 
doen alsof het niks is. Dit zou zij ook zo graag leren doen. Zodat ze ook echt 
weet hoe zij klanten kan binnenhalen op een manier die bij haar past.



OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A

WAAR IS JOUW IDEALE KLANT ZICH AL BEWUST VAN?

Omschrijf hier de dingen waar jouw ideale klant zich op dit moment al bewust van is. Bijvoorbeeld dat ze 
een bepaald probleem ervaren, dat er iets moet veranderen, wat er moet gebeuren etc.



OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A

AL BEWUST VAN - VOORBEELD

Voorbeeld om je een idee te geven hoe je dit kan doen

 ✔ Ze weet dat ze absoluut niet de rest van haar leven in loondienst wil blijven 
werken en dat dat bedrijf er écht ‘moet’ komen

✔ Ze weet dat ze een goede coach zou kunnen zijn en anderen kan helpen 
wanneer ze meer in zichzelf gaat geloven en er voor durft te gaan

✔ Ze is zich ervan bewust dat zij zelf nu in actie moet komen om iets aan haar 
situatie te veranderen want ze heeft al zoveel geprobeerd maar niets lijkt te 
werken

✔ Ze is zich ervan bewust dat ze iets moet doen met marketing en sales maar 
weet niet op welke manier. Ze staat er voor open om hierachter te komen

✔ Ze is zich ervan bewust dat ze nog bepaalde belemmerende overtuigingen 
heeft waar ze hulp bij nodig heeft om dit te overwinnen, ze weet dat ze hulp mag 
vragen, in zichzelf mag investeren om dit op te lossen en er écht voor te gaan

DAN GAAN WE NU ALLES VERWERKEN IN DE TABEL

Op de volgende pagina vind je een tabel die jij mag gaan invullen. Hierbij ga je de grootste pijnpunten, 
verlangens én resultaten tegenover elkaar zetten. Vaak hangt dit namelijk allemaal samen:

Er staat een verlangen en gewenst resultaat tegenover een pijnpunt. Dus dit mag je volledig uitwerken. 
En ja: er zit veel overlap in deze tabel, dat is ook de bedoeling. Het hoort ook één geheel te zijn en alles 
is met elkaar verbonden. 

TIP: Markeer de belangrijkste woorden bij alle pijnpunten, verlangens & resultaten. Zo is de kern 
in één oogopslag te zien.

Dit is nog NIET jouw website tekst dus geen zorgen over de perfecte formulering :) Dit document is echt 
voor jezelf om helder te krijgen wie precies die ideale klant is, wat het probleem is en wat ze willen 
bereiken!



P I J N P U N T R E S U L T A A TV E R L A N G E N

OPDRACHT 1
J O U W  P E R S O N A



PERSONA - VOORBEELD

OPDRACHT 2
D O E L G R O E P  O N D E R Z O E K

PLAATS EEN BERICHTJE IN BIJVOORBEELD:

Whatsapp groepen
Facebook groepen
Instagram
Facebook
Een buurtkrantje

Zorg in ieder geval dat je je richt op een plek waarvan jij 
denkt dat jouw ideale klant aanwezig is. 

VOORBEELD BERICHT:

Hey,

Ik ben op zoek naar [BENOEM JOUW IDEALE KLANT, BENOEM DE PIJNPUNTEN] 
die niets liever willen dan [BENOEM ULIEME RESULTAAT] (bulletpoints zorgen vaak 
dat het overzichtelijker is)

Ik zou heel graag met jou in contact komen. NIET om je iets te verkopen! Ik wil je 
alleen wat vragen stellen. Ik ben bezig met het opzetten van een bedrijf maar voordat 
ik dat kan doen wil ik mijn doelgroep echt goed leren kennen.

Heb jij 30 minuutjes de tijd om met mij te bellen? Je zou mij er enorm mee helpen! Ik 
ga je gewoon wat vragen stellen over jouw leven, waar je tegenaan loopt en wat je wil. 

Alvast heel erg bedankt!

Lukt het niet om mensen te vinden via deze weg? Is het niet toegestaan in bepaalde 
Facebook groepen om dit soort berichten te plaatsen? Geen probleem! Denk er dan eens 
aan om een ander soort bericht te plaatsen. Een heel open bericht in een specifieke 
groep waar jouw doelgroep te vinden is puur om met mensen in contact te komen waarbij 
je niet benoemt dat je onderzoek aan het doen bent. Dan kun je mensen die reageren 
altijd een persoonlijk berichtje sturen met de vraag of ze je hier bij willen helpen.

Ben jij (van 5, 1 of een half jaar geleden) je eigen ideale klant? Dan mag je de persona 
opdracht ook vanuit jezelf invullen. 

De volgende pagina bevat de vragen die je als basis kan aanhouden voor de interviews 
maar maak er vooral je eigen ding van! Haal eruit wat voor JOU van toepassing is en 
voeg toe wat je mist.

BELANGRIJK!



OPDRACHT 2
D O E L G R O E P  O N D E R Z O E K

ALGEMENE VRAGEN

Wat is je leeftijd, woonplaats, beroep/bedrijf, gezin/woonsituatie enz.?
Hoe ziet de gemiddelde dag in het leven er voor jou uit?
Wat zijn je doelen als het gaat om je leven, fitness, gezondheid, welzijn, bedrijf, 
carrière, school, relaties, familie, enz.)? Wat zijn echt je belangrijkste doelen?

PROBLEEM

Waarbij zit bij jou het grootste probleem/uitdaging? Of zijn dit meerdere punten?
Wat heb je in het verleden geprobeerd op je probleem op te lossen? Heb je 
geïnvesteerd in oplossingen en zo ja, wat waren deze?
Waarom wil je het probleem oplossen? Waarom heb / zou je investeren in een 
oplossing om dit op te lossen?
Wat frustreert je het meest [OMTRENT PROBLEEM]
Wat zijn volgens jou 5 dingen die je ervan weerhouden je doelen [OMTRENT 
PROBLEEM] te bereiken?
Wat houdt je 's nachts wakker? Wat zijn je angsten en overtuigingen over hierover?
Wat zijn de 3 dingen die je dagelijks frustreren?
Hoe ziet jouw ideale situatie er over zes maanden uit? Hoe zou jij je voelen, wat zou 
er moeten veranderen, wat zou er anders zijn?

SOCIAL MEDIA

Waar breng je de meeste tijd door op sociale media?
Volg je specifieke mensen, influencer, beroemdheden of merken [OMTRENT 
PROBLEEM]

OPLOSSING

Heb je ooit iets gekocht/iemand ingeschakeld om jou te helpen met het oplossen van 
het probleem?
Zo ja: wat heb je ze betaald?
Zo niet: wat houdt je tegen?
Als jij mij 5 vragen zou mogen stellen over dit onderwerp. Welke vragen zou jij dan 
stellen, waar wil jij het liefst antwoord op? 
Wat zou het perfecte programma/product moeten bevatten / verstrekken, zodat je er 
minstens [BENOEM BEDRAG] euro in wilt investeren?
Welke belofte moet ik doen? (zorg ervoor dat de klant zeer gedetailleerd is over wat 
ze precies beloofd en verstrekt moeten worden)
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