
JOUW IDEALE KLANT 
LEREN KENNEN ÉN BEGRIJPEN



Met wie wil jij het liefste werken? Wat voor type mensen help jij graag (of vind je het 
fijn om bij in de buurt te zijn)? Welke klanten kun jij het beste helpen? 

JOUW KLANTEN

Als je nog niets verkoopt: wat zijn jouw talenten? Waar ben je écht goed in? Wat heb je 
dat je kunt (en wilt) aanbieden?

Als je wel al iets verkoopt: Wat bied jij aan? Welk product of dienst verkoop je? Check 
ook met jezelf of dit aanbod echt 100% past bij jouw skills en of je er nog steeds iedere 
dag van geniet om dit te doen.

Hoe ziet een ideale werkdag er voor jou uit? Waar besteed jij het liefst tijd aan? Hoe 
veel wil je werken?

Bij wie past jouw aanbod het allerbeste?

ZELFREFLECTIE

JOUW AANBOD

PLANNING



Omschrijf een klant met wie je een hele fijne samenwerking hebt gehad. Wat aan die 
samenwerking was zo fijn? Welke karaktereigenschappen had hij/zij? Welke dingen 
deed of zei diegene waardoor het een positieve ervaring was? Hoe voelde hij/zij zich? 

Als je hele verschillende (en uiteenlopende) ideale klanten hebt, moet je jouw market-
ing ook toespitsen op die verschillende klanten. Meerdere landingspagina’s, verschil-
lende blogs/content, een andere marketingcampagne et cetera. 

Het kan lastig zijn om twee uiteenlopende doelgroepen aan te trekken voor jouw 
bedrijf. De kans bestaat namelijk dat je het allebei maar half doet, in plaats van focus-
sen op een niche, of dat het heel verwarrend wordt voor je klanten. Als het echt twee 
hele verschillende doelgroepen zijn, is het vaak een beter idee om het compleet los te 
trekken naar 2 verschillende merken, met beide een eigen website, of tenminste eigen 
social media accounts. 

Uiteraard is dit ook per bedrijf verschillend. Probeer jezelf dus goed te verplaatsen in 
jouw ideale klant en wat voor hem/haar het beste zou werken.

HEB JE MEER DAN ÉÉN IDEALE KLANT? 

Misschien bestaat jouw bedrijf uit verschillende takken, of verkoop je bijvoorbeeld 
zowel aan zakelijke als particuliere klanten? Of verkoop je hele uiteenlopende pro-
ducten/diensten? Of verkoop je zowel aan klanten als via derden?

Wat zijn de gelijkenissen binnen die verschillende klanten? Welke karaktereigenschap-
pen, voorkeuren, problemen, demografische gegevens of doelen delen zij?



Is jouw ideale klant een man of vrouw? Hoe oud is hij/zij? Waar woont diegene (welke 
plaats, stad, dorp)?

Is jouw ideale klant single, in een relatie of getrouwd? Hebben ze kinderen? Hoe veel 
en hoe oud zijn zij? In wat voor huis woont hij/zij? Wat voor opleiding heeft deze per-
soon gevolgd?

Wat voor werk heeft jouw ideale klant? Wat is zijn/haar functie? Heeft diegene een 
eigen bedrijf?

Wat voor jaarinkomen heeft jouw ideale klant? En wat is het inkomen van het totale 
huishouden? 

DEMOGRAFISCHE

GEGEVENS

BASIS DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

CARRIERE EN INKOMEN



LEEFSTIJL, EIGENSCHAPPEN EN GEWOONTES

Wat doet jouw ideale klant het liefst in zijn/haar vrije tijd? Wat zijn de hobby’s en inter-
esses van deze persoon? Sport diegene? Welke tv shows, boeken en magazines leest 
hij/zij het liefst? 

Wat doet jouw ideale klant het liefst in zijn/haar vrije tijd? Wat zijn de hobby’s en inter-
esses van deze persoon? Sport diegene? Welke tv shows, boeken en magazines leest 
hij/zij het liefst? 

Waar winkelt jouw ideale klant? Waar koopt hij/zij eten, kleding of andere items? 
Welke producten of diensten koopt hij/zij vaak? Wat zijn de favoriete merken van jouw 
ideale klant en hoe merk loyaal is hij/zij?

Meer ruimte op de 
volgende pagina!

VRIJE TIJD 

DAGELIJKSE ROUTINE 



Op welke social media platformen is jouw ideale klant actief? Welke websites bezoekt 
hij/zij regelmatig? Hoe lang, hoe vaak en op welk moment van de dag checkt diegene 
zijn/haar inbox? 

Wat zoekt jouw ideale klant op Google? Wie volgt hij/zij op social media? Zijn ze lid 
van forums, communities of groepen (op Facebook bijvoorbeeld)?

ONLINE 



Hoe kennen anderen jouw ideale klant? Waar staat hij/zij bekend om? Hoe omschrijft 
jouw ideale klant zichzelf? Wat voor karaktereigenschappen kenmerkt hem/haar? Je 
kunt ook een persoonlijkheidstest voor jouw ideale klant doen als dat het makkelijker 
maakt! 

Welke waarden zijn belangrijk voor jouw ideale klant? Zowel op het gebied van fami-
lie, leven en werk? Welke kijk heeft hij/zij op het leven? Waar is hij/zij gepassioneerd 
over? Wat maakt hem/haar blij, maar ook juist niet blij?

DOELEN EN STRUGGLES

Wat zijn de ambities van jouw ideale klant, zowel in het leven als op werkgebied? Wel-
ke doelen wilt hij/zij bereiken? Wat denkt diegene dat hij/zij nodig heeft en wat reali-
seert jouw ideale klant niet dat hij/zij nodig heeft?

PERSOONLIJKHEID EN WAARDEN

PERSOONLIJKHEID

WAARDEN

DOELEN



Wat zijn de grootste struggles van jouw ideale klant? Waardoor is hij/zij overwhelmed 
of gefrustreerd? Wat houdt hem/haar tegen om doelen te bereiken? 

Wat zijn de prioriteiten van jouw ideale klant als het aankoopt op koopgedrag? 
Rate ze van 1 (niet belangrijk) tot 5 (heel belangrijk)

Zoekt en vergelijk jouw ideale klant veel voordat hij/zij tot aankoop overgaat? Of zijn 
aankopen vaker spontaan? Zijn ze loyaal aan merken of maakt het niet zo veel uit?

KOOPGEDRAG

KWALITEIT

LAGE PRIJS

DUURZAAMHEID

GEMAK/GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

STATUS 

CONNECTIE MET PERSOON/BEDRIJF

RECENSIES/AANBEVELINGEN

STRUGGLES

BESLISSINGSGEDRAG



NAAM

Gebruik nu alle opdrachten hierboven om een verhaal/bio te schrijven voor jouw 
ideale klant. Doe dit zo beschrijvend als je wilt. Je kunt er zelfs een foto bij zoeken!

IDEALE KLANTPROFIEL

OMSCHRIJVING/VERHAAL
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