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Trede 2:
Wie ben jij 

(en wie is je klant)?



2.

Ideale klanten aantrekken begint bij doen wie je bent. Dan 

kan je oprecht mensen helpen. Dan ben je authentiek. Dan 

ben je geloofwaardig. Dan gaat je ideale klant aan op jou. 

Daarom staat ook deze trede in het teken van jou. De nieuwe 

jij. De jij die je écht bent. Deze trede maak je een deep dive. 

In jezelf en in je klant. Maar we beginnen bij jou. Want het 

zaadje zit in jou. Diep in je wakkert een vlammetje. Maak 

je klaar om naar dat vlammetje te gaan. Die de zuurstof 

te geven waar het zo naar verlangt. Maak je klaar om te 

vlammen. Voor jezelf én voor je klant!

In de vorige trede heb je dat waar je niet meer blij van 

wordt, achter je gelaten. Je hebt losgelaten om focus aan te 

brengen op dat waar je blij van wordt. In deze trede pakken 

we daarop door en breng je jouw kracht en onderscheidend 

vermogen samen. De basis voor een sterk merk. Want, wen 

er alvast maar aan, jij bent je merk. 

Trede 2: Wie ben jij (en wie is je klant)?
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Lovende feedback

Misschien herken je dit. Je krijgt lovende feedback. Je hebt een opdracht succesvol opgeleverd en 

de klant is zeer te spreken over de wijze waarop jij dat hebt gedaan. Ontzettend tof natuurlijk. 

Toch denk jij niets anders dan: ‘Ja, maar dat is toch logisch?’. 

Je doet wie je bent

Hier komt een inzicht: het is niet logisch. Voor jou misschien wel, maar voor je klant niet. Jij doet 

wie je bent. De wijze waarop jij iets doet, is voor jou vanzelfsprekend. Om de simpele reden dat het 

je natuur is. Het is je eigenheid. Je eigenheid is je onderscheid. 

‘Je eigenheid is je onderscheid’. 

In Jip en Janneke taal bedoel ik hiermee: Wat je doet vindt je klant niet belangrijk. Hoe je iets doet 

daarentegen, des te meer. Je klant wil jou omdat je bevlogen/accuraat/energiek/slim/snel/positief/

oplossingsgericht etc. bent. 

Wie ben jij 
(en wie is je klant)?

Blinde vlek

Wat voor jou vanzelfsprekend is, is opvallend voor je klant. Die vanzelfsprekend is een blinde 

vlek. Die poets je weg door uitvraag te doen. Bij je klanten maar ook in je sociale omgeving. Wat 

kenmerkt jou? Wat is nu typisch jij? Vraag het uit bij 5 klanten en 5 mensen in je privé-omgeving. 

Noteer hieronder wat jij tot jou maakt:

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.

In de vorige trede heb je aangegeven wat je wilt uitbouwen. Jezelf sterk positioneren begint met 

pellen. Naar binnen keren. Naar dat vlammetje diep in jezelf. De volgende vragen helpen je. 

Je antwoorden hoeven niet direct te staan als een huis. Het is een proces. Voordat je met de vragen 

aan de slag gaat, wil ik eerst een inzicht met je delen. Komt ie.

Heb je ‘m? Top, dan nu: mouwen opstropen en aan de slag!

Jij hebt een talent. Jij hebt een gave. Er is iets waar jij ontzettend goed in bent. Iets 

waarmee jij mensen kan helpen. Mensen met een behoefte, probleem, verlangen of 

vraag kan jij helpen. Door je talent. Jij kan de oplossing zijn. Zie je talent daarom als je 

verantwoordelijkheid. Om de simpele reden dat jij door jouw talent het antwoord bent 

voor je ideale klant. 
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Specialisme

Ik weet veel over:

Onderscheidend vermogen

Klanten maar ook mijn omgeving geven mij terug dat dit typerend is voor wie ik ben: 

Oprechte intentie

Door te doen wat ik doe, wil ik oprecht waarde toevoegen. Mensen helpen. 

Dit is mijn oprechte intentie: 

Invullen en aanvullen
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Why

Achter je oprechte intentie schuilt een reden. De grote waarom. 

Beschrijf waarom dit je oprechte intentie is: 

Visie

Het is mijn visie dat: 

Doelgroep

Kies je niche. Voor deze mensen wil ik zakelijk een held zijn:
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Waarden

Je waarden, waar sta je voor? Benoem je waarden: 

Jij bent uniek

Wat jij doet, doe je vanuit jouw overtuigingen, 

waarden en diepste verlangens. Jouw dienst, jouw

service, jouw business: je doet het op jouw manier. 

En juist dat is wat jou onderscheidt van het bedrijf 

of de persoon die dezelfde dienst als jij aanbiedt. 

Want niemand doet het op jouw manier. Vanuit jouw hart. En juist dat, jouw manier, dat is je 

kern. Daar ligt je goud. Jouw onderscheidend vermogen waarmee jij je opmerkelijk kan profileren. 

Online kan opvallen. Waardoor je publiek niet meer om je heen kan. Zodat jij transformeert naar 

dé autoriteit in je vakgebied binnen je niche.

Uit je hart

Volop in je kracht, ben je het sterkst. Je straalt energie uit. Je bént energie. Je valt op. Niemand kan 

om je heen. Je hebt een magnetische werking op je niche. Want je boodschap klopt. Hij komt uit je 

hart. Dit is de essentie voor online opvallen. Positioneer je vanuit je missie.  Daar ligt de verbinding.

Stel je voor, dat je vanaf nu je heldencape omslaat en dat alles wat je doet bijdraagt aan een held 

voor iemand zijn. Vanuit je talent, verhaal en oprechte intentie. Dat is verrijkend. Voor je klant en 

voor jezelf. 

Fundament afpellen

Wat is het zaadje waarop jij groeit en bloeit? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk 

dat je je merk afpelt naar dat zaadje. Naar je bron. Dan kom je bij je essentie. Je kracht. Volvo is 

bijvoorbeeld de veiligste. Rabobank de coöperatiefste. Cool Blue de verrassendste. Wat maakt jou 

onderscheidend?

STE

Volvo is de veiligSTE

Rabobank is de coöperatiefSTE

Coolblue is de verrassendSTE

Ik ben de         STE

Voorbeelden van waarden:

Vertrouwen, Betrokken, Slim, Nuchter, 

Trouw, Ordelijk, Sportief, Eerlijk, 

Innovatief, Energiek, Origineel, 

Beschermen, Hulpvaardig, Positief, 

Humor.
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Dit is mijn DNA-paspoort

Voor deze mensen wil ik een held zijn:

Trede 2: Wie ben jij (en wie is je klant)?8.

Dit is mijn STE:

Dit zijn mijn waarden:

Dit is mijn oprechte intentie:

Dit is mijn onderscheidend vermogen:
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Jouw ideale klant

Genoeg over jou. Door naar je ideale klant. 

Je hebt zojuist kort je niche benoemd. De 

mensen voor wie jij een held wil zijn. De 

mensen die jij écht kan helpen. We zoomen 

nu dieper in op je ideale klant. Voor je online 

positionering is het enorm belangrijk om je 

ideale klant door en door te kennen. Weten 

waar hij wakker van ligt. Wat zijn behoeften, 

pijn, problemen, verlangens, vragen en 

wensen zijn. Pas dan kan jij de oplossing 

bieden en jezelf ijzersterk positioneren. Kies 

je niche. Hoe concreter hoe beter.

Want: als je een concrete niche kiest, kun 

je in je niche uitblinken. Mensen zien jou 

eerder als expert als jij je positioneert als 

marketingprofessional voor de financiële 

sector en als stylist voor ambitieuze 

zakenvrouwen dan wanneer jij je enkel als 

marketingprofessional of stylist positioneert. 

Richt je daarom altijd op je ideale klant. 

Vraag jezelf af wat je klanten gemeen 

hebben. Denk aan branche, vakgebied, 

bedrijfsgrootte, locatie, leeftijd, geslacht, 

karaktereigenschappen etc.

Voorbeelden van een specifieke niche zijn:

• Online ondernemers

• Ambitieuze zakenvrouwen

• Creatieve / zelfbewuste / onzekere /           

   gevoelige vrouwelijke ondernemers

• Zakelijke verzekeringsadviseurs

• Duurzame aannemers

• Zorgprofessionals voor ouderen, kinderen  

   of gehandicapten

• Werkende moeders

• Freelancers / zzp’ers / ondernemers /   

   mkb’ers

• Commercieel managers / new business  

   managers /salesmanagers

• Hoogopgeleiden

Vraag jezelf af wie jij vanuit je hart (je 

oprechte intentie) het allerbeste kan

helpen. Wie raak je met jouw verhaal? Voor 

wie voeg jij de allermeeste waarde

toe? In welke niche kan jij écht uitblinken? 

Voor wie kan jij echt het verschil

maken? Wie kan jij echt helpen om de 

allerbeste versie van zichzelf te worden?

In deze trede keer jij je ideale klant 

binnenste buiten zodat je hem door en door

kent en daardoor perfect kan helpen.

Mensen zien jou eerder als 

expert, als jij je positioneert als 

marketingprofessional voor de 

financiële sector en als stylist voor 

ambitieuze zakenvrouwen.
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Je niche

Je maakt niet alles voor iedereen. Kies je niche. Hoe concreter, hoe beter. Je kan beter veel weten 

van iets dan iets van heel veel. Dan kan jij je niche het allerbeste helpen. Dan zien zij jou als de go-

to-person. Je niche vindt het heel belangrijk dat jij iets heel goed kan. Daar willen ze voor betalen. 

Voor wie kan jij echt waarde toevoegen? Wanneer sta je echt in je kracht? Met wie heb je affiniteit? 

Je niche kiezen kan spannend zijn, maar is cruciaal voor je positionering. Je kiest je niche niet 

voor je leven. Je kan blijven aanscherpen. Doe dat ook vooral. Je versterkt daardoor je positie én je 

expertstatus.

 

Ik voeg waarde toe voor mensen die... 

Waarmee help je mensen? Wat willen die mensen worden? Zij willen van hun huidige situatie 

doorgroeien naar een gewenste situatie. Bijvoorbeeld:

• Mensen met obesitas die door een natuurlijke leefstijl 10 kilo willen afvallen

• Voetballers die hun mindset willen versterken

• Woningbezitters die hun huis tijdens vakanties willen verhuren

• Bedrijven die een actief teamuitje willen

• Onzekere vrouwen die meer zelfvertrouwen willen

• Hoogopgeleiden die meer rust in hun leven willen

• Hypotheekoversluiters die snel een taxatierapport willen

• Zakenvrouwen die de juiste outfit willen

Mijn niche is:

Ik voeg waarde toe voor mensen die... 
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De pijnboom

De pijnboom van je klant is gevuld met vragen en issues, en toont: 

•  Waar hij ‘s nachts wakker van ligt

•  Welke vragen en problemen hij heeft

•  Welke pijn hij voelt

•  Wat zijn belemmering voor zijn plezier is 

Besparen

Verzekeringen

Hypotheek

Energie

Huis verduurzamen

Huis verkopen

Groter wonen

Kleiner wonen

Tweede woning

Mijn kind gaat studeren
Op kamers

FinancierenMeeverzekeren?

Vakantie

Scheiden

Negatief reisadvies

Vlucht vertraagd

Huisdieren

Verzekering

AlimentatiePensioen

De kids

De pijnboom hiernaast is 

ingestoken op life events en 

visualiseert pijnpunten waar je 

tijdens je leven mee te maken 

kan krijgen. 
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Schema pijn en verlangens

In de pijnboom zie je de vragen, problemen, pijn en verlangens van je klant. Nu is het aan jou 

om de behoeften, pijn, problemen, vragen en verlangens van je doelgroep helder te krijgen. Ga 

daarvoor in gesprek met je doelgroep. Bijvoorbeeld ook die klant met wie je een goede relatie hebt. 

Stel minstens 5 mensen uit je doelgroep de volgende vragen: 

1.  Waar hij tegenaan liep en hoe jij hem daarin hebt geholpen (voor bestaande klanten)

2.  Waar hij nu tegenaan loopt (zo ontdek je hoe hem verder kan helpen)

3.  Wat zijn verlangens en dromen zijn

4.  Welke obstakels hij ervaart om zijn verlangens te vertalen naar werkelijkheid

5.  Als hij je om een gratis advies mocht vragen, wat zou zijn vraag dan zijn?

 

Maak daarna de vertaling. Wat is jouw oplossing? Benoem hieronder de behoeften, pijn, 

problemen, vragen en verlangens van je niche plus de oplossing die jij biedt. 

Mijn oplossing / antwoordVragen & verlangens van je ideale klant

Zonder publiek besta je niet. Neem je publiek serieus. 

Spreek hun taal. Zoom in op hun vragen en problemen.  

Zo ben jij de oplossing. Geef je het plezier. 

Kan jij die held zijn.

12. Trede 2: Wie ben jij (en wie is je klant)?
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Jouw aanbod

Jezelf ijzersterk positioneren start bij één ding heel goed doen. 

En dat is: de juiste oplossing bieden. Zorgen dat je ideale klant 

de gewenste situatie bereikt. Je ideale klant wil jouw product of 

dienst niet. Hij wil de oplossing voor zijn vraag, probleem, pijn of 

verlangen. Zorg dat jij die oplossing biedt. Verkoop die. Verwerk 

die in je aanbod. Dan is je aanbod een onweerstaanbaar aanbod. 

De oplossing bieden vraagt om een andere manier van denken. 

Ik help je op weg:

 

Geen                         Maar

Bed                             Goede nachtrust 

Boor                           Gat in de muur

Verf                            Beschermd hout

Verzekering               Zekerheid

Stoel                           Zitten

Makelaar                    Huis (ver)kopen

  

Maak je middel zo efficiënt mogelijk 

Hoe je klant het resultaat bereikt (dus door die boor, die stoel of dat bed), vindt hij vele malen 

minder belangrijk. Het liefst natuurlijk wel zo efficiënt mogelijk. Ga maar na, bereik jij je resultaat 

liever na een jaar of na een kwartaal? Zorg dat de tijd en kwaliteit in balans zijn. Voor jezelf en 

voor je klant. 

 

Nu jij!

Je formuleert je aanbod door deze formule in te vullen:

Niche + resultaat + middel = aanbod. 

Breng de oplossing terug in 

je aanbod. Je ideale klant 

wil geen boor. Hij wil dat 

het schilderij hangt. Hij wil 

het resultaat. Jouw aanbod 

is dus het resultaat dat je 

klant bereikt. Praat daar 

over. Daar gaat je klant op 

‘aan’. 

Mijn oplossing voor           Gewenste situatie

Ik help deze niche 

Dit resultaat bereiken

Door dit middel

Niche:

Resultaat:

Middel:
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Persoonlijke pitch

In grote lijnen heb je nu een 

beeld van je oprechte intentie, je 

onderscheidend vermogen, oprechte 

intentie, je aanbod en niche. Je bent 

bijna klaar om de markt om te gaan. 

Bijna. Want het is nu tijd om alles 

samen te laten vallen. Maak je klaar 

om je persoonlijke pitch te maken. 

Maak je klaar voor trede 3. 

Trede 2: Wie ben jij (en wie is je klant)?14.



Jij bent je merk.
Je website is je winkel.

Social media is je etalage.
Sta in de deuropening.

Show up.
Claim je online podium!

www.miekeverhoef.nl
mieke@miekeverhoef.nl
LinkedIn /mieke-verhoef

Instagram: @mieke_verhoef

Deze inhoud is intellectueel eigendom van Mieke Verhoef en mag niet vermenigvuldigd of gedeeld worden met anderen.  

https://miekeverhoef.nl/
mailto:mieke%40miekeverhoef.nl?subject=
https://www.linkedin.com/in/mieke-verhoef/
https://www.instagram.com/mieke__verhoef/
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