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hoe 
nog beter 

klantinzichten 
sprokkelen?



waarom 
wil jij 

klantinzichten 
sprokkelen?



waarom



INZICHT KRIJGEN 
in de problemen, 

fricties, uitdagingen
en wensen van 
JOUW KLANT 
is de basis voor

het bedenken van 
NIEUWE 

OPLOSSINGEN. 



voor een oplossing 
verander ik 
mijn gedrag







empathie



EMPATHIE = inlevingsvermogen

KIJKEN 
met de ogen van 

een ander

LUISTEREN 
met de oren van 

een ander

VOELEN 
met het hart van 

een ander





kijk . doe . luister



• observeer

• vraag aan je klant om jouw
product te gebruiken als jij er
bij bent en observeer

kijk
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• observeer

• vraag aan je klant om jouw
product te gebruiken als jij er
bij bent en observeer

kijk



• onderdompelen

• imiteren

• experimenteren

doe



• focusgroepen of één-op-één

• diepte interviews

• zelf klant bezoeken thuis of 
op kantoor

• neem de tijd

• kritiek is goed

• laat zien dat je geluisterd hebt

luister



• wat vind je belangrijk
• wat is jouw beste ervaring
• wat is jouw slechtse ervaring
• wat vind je fijn als je bij ons

komt
• wat vind je niet zo fijn als bij bij

ons komt
• wat vind je slecht
• waar erger jij je soms aan

• waarom. vertel meer. leg uit.

• ongegeneerd doorvragen!

durf te vragen



Waarom sport je? 
Omdat het gezond is.

Waarom is het gezond? 
Omdat het mijn hartslag
verhoogt.

Waarom is dat belangrijk?
Zodat ik meer calorieën verbrand.

Waarom wil je dat doen? 
Om af te vallen.

Waarom probeer je af te vallen?
Ik voel sociale druk om er fit uit te
zien.



• mensen liegen
• meningen wijzigen afhankelijk

van de context
• mensen weten wat hun

problemen zijn, maar ze weten
niet hoe ze die moeten
oplossen.

• parkeer problemen die er niet
toe doen

en…



lsd





20%

80% L

DS



luisteren
§ bezig zijn met de boodschap, niet met jezelf

§ de ander laten uitspreken

§ jezelf en de ander niet opjagen

§ demonstreer dat je luistert

§ capteer de 4 aspecten van comm.UNI.catie
(wat, hoe, wie, waarom)



• sluit je je inner voice af. 

• verplaats je naar het 
referentiekader van de ander

• andermans zinnen afmaken

• de ander in de rede vallen

• snel van onderwerp veranderen



samenvatten
§ papegaaien

§ parafraseren

§ structureren



• inhoud & gevoelens

• JIJ

• te snel samenvatten

• interpreteren

• vanuit eigen perspectief



doorvragen
§ open vragen

§ zoek niet de kortste weg

§ 1 vraag per keer

§ geef niet te snel op

§ wissel af tussen l s en d



• neutraal en uitnodigend

• kort en to the point

• suggestieve vragen

• de gekende weg

• waarom



3 stappen



een KLANT

heeft een probleem, 
FRICTIE, uitdaging

in een bepaalde
SITUATIE 



een klant



klantsegmentatie
• het indelen in afzonderlijke

klantgroepen op basis van 
verschillende kenmerken, 
gedragingen of behoeften

• segmenten moeten
• groot genoeg zijn
• stabiek zijn
• identificeerbaar zijn
• bewerkbaar zijn



personas
beschrijving van een fictieve persoon
binnen een gekozen klantsegment, 
waarin de noden, het gedrag, de 

motivatie en de bedoeling achter de 
‘aankoop’ van de gebruiker wordt

omschreven. 





een situatie



beschrijft vanuit het perspectief van 
de klant alle stappen van het 
aankoopproces beschrijven

customer journey

geen enkele klantreis ziet er
exact hetzelfde uit































mensen denken niet in geïsoleerde
ervaringen laat staan in geïsoleerde

design ‘domeinen’ 

customer journey

denk in totaal belevingen





Werk in groepjes van 3 à 4 een CJM 
uit voor één van volgende situaties:

1. CJM van een deelnemer aan de dag
van de projectmanager

2. CJM voor een online aankoop (vb
bol.com, coolblue,…)

3. CJM van een bioscoopbezoek

4. CJM van een citytrip naar Londen

5. CJM van één van jouw projecten



een frictie





KLANTINZICHT
DOELGROEP INTENTIE

Ik wil graag…
Ik heb behoefte aan…

MOTIVATIE
Want…
Omdat…

SITUATIE

BEPERKING
Maar…
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MOTIVATIE
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BEPERKING
Maar…

Ik heb behoefte aan goed
personeel dat meedenkt en die ik
kan vertrouwen.

Want ik wil verder groeien.

Maar ik heb niet geleerd om met 
personeel om te gaan, wat leidt tot 
allerlei spanningen

Grote 
melkveehouders die 
snel groeien

Ik heb een grote
melkveehouderij en
ben het gezinsbedrijf
ontgroeid
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KLANTINZICHT
DOELGROEP INTENTIE

Ik wil graag…
Ik heb behoefte aan…

MOTIVATIE
Want…
Omdat…

SITUATIE

BEPERKING
Maar…

Ik wil graag gezond leven en
gezond eten.

Want dan voel ik mij fitter en heb
ik meer weerstand.

Maar het lukt mij niet om 5 stukken
fruit en groenten per dag te eten.

Actieve bevolking
met een full time job

Ik heb een zeer
drukke agenda en
heb weinig tijd





value proposition canvas



https://www.youtube.com/watch?v=ReM1uqmVfP0



klantWINST
• Waar wordt jouw klant blij van?
• Wat maakt het leven en de te klaren 

klus van jouw klant makkelijker?
• Welke uitkomsten verwacht hij en wat 

zou zijn verwachtingen overtreffen?

PIJN
• Wat is lastig voor jouw klant of baart hem zorgen?
• Wat weerhoudt jouw klant zijn klus te klaren?
• Waar ligt jouw klant ‘s nachts wakker van?

TE KLAREN KLUS
• Welke taak probeert 

jouw klant te vervullen 
in zijn werk of leven? 

• Welke functionele, 
emotionele en sociale 
taken wil jouw klant 
vervullen?



aanbod

PRODUCTEN & DIENSTEN
• Welke producten en 

diensten kun je jouw 
klant bieden zodat deze 
zijn klus kan klaren?

WINSTMAKERS
• Hoe ga je winst voor jouw klant realiseren?
• Hoe overtref je de huidige oplossingen?
• Hoe kan je ingebruikname makkelijker maken?

PIJNSTILLERS
• Hoe neem je de pijn van je klanten weg?
• Welke problemen los je op?
• Hoe verbeter je de huidige oplossingen?
• Hoe neem je de risico’s weg?
• Hoe neem je bestaande barrieres weg?



voorbeeld

Als manager/CEO wil 
ik een strategische 

boodschap 
communiceren naar 
mijn medewerkers.

Medewerkers gaan 
meteen aan de slag 
met de boodschap 

en ondernemen 
actie.

Ik heb schrik dat 
iedereen mijn 

boodschap anders 
zal interpreteren.

Hoe blijft mijn 
boodschap 

hangen?

Ik zou het echt 
geweldig vinden als ik 

mijn enthousiasme 
kan delen.



1 visuele 
poster/infographic 

van jouw 
boodschap

Mijn mensen zien in één 
oogopslag hoe ze hier zelf 
mee aan de slag kunnen, 
wat er van hen gevraagd 

wordt, zonder een 
ellenlang document te 
moeten doorworstelen.

Iedereen 
interpreteert 

mijn boodschap 
op dezelfde 

manier.

Ik kan mijn 
boodschap 

helder, 
eenvoudig en 
efficiënt kan 

communiceren 

Mijn mensen weten meteen 
weten wat de essentie is van 

mijn boodschap.

Ik kan op een positieve en 
enthousiaste manier mensen 

hun aandacht trekken.



Stel, je wil een nieuwe collega projectmanager aanwerven.

Werk in groepjes van 3 à 4 een value proposition canvas uit
waarbij de kandidaat projectmanager jouw ‘klant’ is en

de job het ‘aanbod’



final tips



KOE
kaken

op
elkaar



ANNA
alles

navragen
niets

aannemen



NIVEA
niet

invullen
voor
een

ander



DIK
denk
in
kwaliteiten



OEN
open
eerlijk

nieuwsgierig



OMA
opinies

meningen
adviezen



verwonder
je
als
een
kind



www.redzezel.comsara pieters .  red zezel .  sara@redzezel.com

before you 
assume,
try this 

crazy method 
called asking


