
Doelgroep Training



Korte introductie



Doel van de Training

o Je doelgroep (weer) helder voor ogen

o Weten hoe je jouw doelgroep bereikt

o Feedback van anderen



Waarom werkt een doelgroep?

o Je trekt aan wat je zoekt

o Focus geeft meer rendement



Iedereen is mijn doelgroep?

o Meten is weten

o De uitzondering bevestigt de regel!

o Pareto (80/20)

o 10 minuten reistijd

o 1 Doelgroep of meerdere?



Doelgroepen in de praktijk:

o Gaastra

o Mc Gregor

o Xs4all

o Blokker



Doelgroep Marketing

o Wat maakt jou uniek voor je doelgroep?

o Hoe los je het probleem van je klant op?

o Wat is je kernkwaliteit, jouw “Paarse Koe”?



Doelgroep bepaling

Wat doen we met deze uitzondering?

Precies, toewijzen aan de blauwe doelgroep 

want de afstand tot die groep is het kleinst



Stappenplan

o Wie wil je als klant

o Denk als je klant

o Bepaal je positie

o Durf te kiezen

o Bereik je doelgroep



o Wat is je lievelingsklant?

o Wie is je meest winstgevende klant?

o Wie is je slechtste of minst winstgevende 
klant?

Stap 1 : Wie wil jij als klant?



Stap 2: Denk als je klant

o Wat is zijn/ haar probleem?

o Waar zoekt hij/zij op?

o Ben jij daar zichtbaar?



Stap 3: Bepaal je positie
Waar sta je nu?

o Haal jij uit jouw lievelingsdoelgroep voldoende omzet?

o Zoveel dat je het werk niet meer aankunt? 

o Hoe ga je ervoor zorgen dat dit wel gebeurt?

o Wie is de concurrent die dit het beste doet?



Stap 4: Durf te kiezen
Interactieve oefening: 
Kies uit onderstaand schema de unieke doelgroep voor jouw bedrijf en doelgroep:

Particulier

Geslacht
Hoog- laagopgeleid
Kinderen
Statusgericht
Werkzoekend
Idealen
Hobby’s

Jouw eigen ideeën
Uniek omdat …
Lievelingsklant …

Bedrijf

ZZP-MKB klein- MKB-Multinational
Lokaal –Nationaal -Internationaal
Dienstverlening – product - handel
Startups - Bestaande bedrijven
Niche of generiek
Branche



Stap 5: Bereik je doelgroep

o Waar komt je doelgroep graag?

o Welke kanalen gebruikt hij/zij?

oWelke tone of voice werkt?

o Online mogelijkheden?

o Lokale mogelijkheden?

o Netwerkmogelijkheden?



Stappenplan samenvatting

o Wie wil je als klant

o Denk als je klant

o Bepaal je positie

o Durf te kiezen

o Bereik je doelgroep



Doel van de Training bereikt?

o Je doelgroep (weer) helder voor ogen

o Weten hoe je jouw doelgroep bereikt

o Feedback van anderen




