
digitaal bureau Elephant | Whitepaper | Persona’s ontwikkelen elephantcs.nl

Persona’s 
ontwikkelen

Whitepaper

Geef jouw klant een gezicht aan de hand van zeven 
kenmerken en optimaliseer je marketingcommunicatie.
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Maar hoe doe je dat dan, zo’n persona maken? Dat leggen we je in deze whitepaper uit. Te beginnen 

bij het onderzoek: wat is interessante data en hoe verzamel je die? Daarna gaan we kijken naar de 

diverse omschrijvingen die bij je persona passen. We onderscheiden er zeven:

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

DOELEN EN WENSEN ZORGEN EN ERGERNISSEN TECHNOLOGIEËN

INTERESSES MOTIVATIE EN MOTIVATORSPERSOONLIJKHEID

Op het moment dat je (een deel van) jouw doelgroep aan de hand van deze zeven punten hebt 

omschreven, kun je daar je marketingcommunicatiestrategie op aanpassen. Maar wat houden die 

zeven punten precies in?

“Een persona is een niet-bestaand, fictioneel karakter dat symbool staat voor 

verschillende gebruikerstypen van een website of product.” 

deel van je doelgroep. Wel zo efficiënt dus. 

Online strategen en marketeers zijn niet alleen 

blij dat ze sneller een degelijk beeld hebben 

van de doelgroep, persona’s maken het ook 

mogelijk om de content af te stemmen op het 

publiek. Omdat de content marketeers meer 

feeling krijgen met hun publiek, kunnen ze 

gerichtere content bieden en dit levert aan 

het einde van de rit meer engagement op.

Kortom: persona’s zijn bijna onmisbaar. Ze 

geven je klanten een naam en een gezicht en 

ze geven jou richting en houvast.

Een persona omschrijft aan de hand van een 

aantal persoonskenmerken heel gedetailleerd 

hoe een specifiek persoon denkt en handelt. 

Het ontwikkelen van zo’n persona geeft je 

veel inzichten die je helpen bij het aan de man 

brengen van je product of dienst. 

Het gebruiken van persona’s heeft een aantal 

voordelen als je het vergelijkt met traditioneel 

doel-groepenonderzoek. Dit laatste is namelijk 

ontzettend intensief en gedetailleerd en kost 

daardoor veel tijd en geld. Met persona’s ga je 

iets minder de diepte in, maar heb je al snel een 

redelijk accuraat beeld van het belangrijkste 

Waarom zou je persona’s maken?

Om het bovenstaande een stuk concreter te maken, gebruiken we in deze 

whitepaper het voorbeeld van een webshop met sportkleding. 
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Een mooi startpunt van je deskresearch is binnen je eigen organisatie in gesprek gaan met diverse 

afdelingen. Praat met iemand van marketing, sales en service. Hier ga je een solide basis vinden voor 

de rest van het onderzoek. Wat ook onder deskresearch valt is het analyseren van klantgedrag op 

jouw website. Wie koop wat? Waar haken mensen af? Wat lezen ze wel en niet? Duik in je Analytics 

(of ander analyseprogramma natuurlijk) en maak het aan de hand van cijfers inzichtelijk. In het 

voorbeeld van de sportwebshop zou het zomaar eens kunnen zijn dat je op basis van surfgedrag op 

de website ontdekt dat de beginnende sporter heel veel heen en weer klikt, informatie zoekt, 

blogartikelen leest en dan tot aankoop overgaat terwijl blijkt dat de ervaren sporter precies weet 

wat ‘ie nodig heeft en dus recht op zijn doel afgaat. Wat je ook niet mag vergeten is dat je niet de 

eerste bent die dit soort onderzoek doet. Heel veel interessante data is al beschikbaar. Lees 

informatie over de branche, over verschillende type mensen en over klantgedrag. Kortom: ga in 

gesprek, duik in de data en lees bestaande onderzoeken.

Desk research

Als je op een snelle manier aan veel (interessante) data wil komen, dan is het afnemen van enquêtes 

een goede manier. Deze kun je digitaal versturen naar al je klanten, maar ook de mensen die nog 

geen klant zijn kun je met een online enquête bereiken. De focus moet hierbij wel voornamelijk 

liggen op het achterhalen van demografische gegevens, omdat motieven en emoties zich moeizaam 

in een enquête laten vangen. Het opstellen van een goede vragenlijst is daarom geen makkelijk 

karwei. Doe dit dus zorgvuldig en correct of besteed het uit.

Vragenlijsten

Laten we bij het begin beginnen. Het opstellen van een persona is geen 

nattevingerwerk. Om tot een goede afspiegeling van jouw klant(en) te komen, 

moet je onderzoek doen naar die klant. Het uiteindelijke doel is om bepaalde 

eigenschappen, trends, verwachtingen en motieven te achterhalen. Dit doe je 

door diverse stadia van onderzoek te doorlopen.

1. Hoe doe je onderzoek?
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Het verzamelen van kwalitatieve data in de vorm van interviews is heel effectief. Je kunt op deze 

manier veel te weten komen over je klanten. Focus je bij de interviews niet alleen op de klant, maar 

ga ook in gesprek met de mensen die veel met je gebruiker te maken hebben. Zo krijg je een 

compleet plaatje. Het is natuurlijk niet haalbaar om al je klanten te interviewen. Hoe kies je dan de 

juiste klant? Dat doe je door de doelgroep van jouw organisatie in kaart te brengen, bijvoorbeeld op 

basis van koopgedrag, werkveld, voorkeuren of leeftijd en geslacht. Net wat op jouw organisatie van 

toepassing is. Ook kun je zogenaamde segmen-tatiemodellen gebruiken. Een populaire is het 

mentality model van Motivaction. Meestal kun je twee tot vijf grotere doelgroepen onderscheiden. 

Je zou in het geval van een webshop met sportartikelen bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je je focust 

op beginners en ervaren sporters. Voor een compleet beeld is het afnemen van tien interviews een 

must.

Interviews

Zorg ervoor dat de klant altijd centraal staat. 
Focus je tijdens de onderzoeksfase niet op 
wat jij kunt, maar op wat de klant wil. Probeer 
te achterhalen met welk probleem de klant zit 
en wat hij nodig heeft om dit probleem op te 
lossen. Alleen dan kun je aan de slag met klant-
gerichte communicatie. 

Voor een van onze klanten hebben we het Business Model Canvas ingevuld. 

Aan de hand van dit canvas, kun je op business niveau (onder andere) 

klantsegmenten in kaart brengen. Toen wij daarmee aan de slag gingen, werd 

het gemakkelijker om de juiste persona’s te definieren. Onze klant richtte zich 

bijvoorbeeld op B2B maar ook op B2C. En bij B2B konden we nog onderscheid 

maken tussen een eenmanszaak, een grote shop en een middelgrote winkel 

met meerdere filialen. Kortom: het BMC is een mooie eerste stap op weg naar 

een duidelijke strategie met onder meer een customer journey én persona’s.

Extra tip
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Nu je weet hoe je onderzoek moet doen, kunnen we kijken naar de invulling 

van jouw persona’s. We beginnen met de demografische gegevens. Onder 

demografische gegevens verstaan we informatie die te maken heeft met de 

opbouw van de bevolking, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, woonomgeving, 

gezinssamenstelling, sociaal-economische status en nationaliteit. Demo-

grafische gegevens zijn zeer bepalend voor klantgedrag, geven jouw persona 

een gezicht en bepalen bovendien voor een groot deel jouw tone-of-voice. 

2. Demografische gegevens

Dat is natuurlijk geheel afhankelijk van de markt waarop je je richt. Het kan zomaar zijn dat een 

bepaald demografisch kenmerk, zoals functietitel of inkomen, voor de markt waarin jij opereert niet 

heel veel toegevoegde waarde heeft, terwijl het voor een ander juist wel heel belangrijk is. Kijk dus 

goed naar de informatie waar jij wat mee kunt. Verkoop je high-end producten? Dan is salaris 

belangrijk. Is B2B jouw markt? De functietitel van jouw persona moet vermeld worden.

Wat wil je weten?

Demografische gegevens verzamel je voor een groot deel middels deskresearch. Bestudeer je 

klantenbestand en analyseer hoe deze opgebouwd is. Komen veel klanten uit een bepaalde regio? In 

welke leeftijdscategorie bevinden ze zich? Voornamelijk mannen of vrouwen? Weet je iets over hun 

functie? In welke branche opereren ze? Ook kun je het CBS als bron gebruiken. Zij hebben veel 

onderzoek naar demografische gegevens paraat. Tot slot kun je vanuit social media diverse 

demografische gegevens inzien, bij-voorbeeld het geslacht of de leeftijd van het publiek dat je 

bereikt.

Hoe verzamel je?

De webshop met sportkleding komt na wat onderzoek tot de conclusie dat hun 

klantenbestand de volgende interessante demografische kenmerken heeft die als 

basis voor een persona kunnen dienen:

Webshop sportkleding

MEER VROUWEN DAN MANNEN

BOVENMODAAL SALARIS

TUSSEN DE 25 EN 40 UIT DE GROTE STAD

40+URIGE WERKWEEK

SINGLE
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Er zijn diverse manieren waarop je iemand zijn of haar persoonlijkheid kunt 

omschrijven. Belangrijk is dat je voor iedere persona hetzelfde ‘model’ 

hanteert. Een veel gebruikt model is de MBTI-methode (Myers Briggs Type 

Indicator). Op basis van een vragenlijst en de daaruit voortvloeiende 

persoonlijkheid kun je jouw klanten een persoonlijkheid toeschrijven. Het 

geeft je een beeld van hoe je jouw klant handelt en denkt en hoe jij de klant 

op een positieve manier kunt overtuigen.

3. De persoonlijkheid

SPONTANE 
BEZOEKER

HUMANISTISCHE 
BEZOEKER

METHODISCHE 
BEZOEKER

COMPETITIEVE 
BEZOEKER

SNEL

EMOTIONEELRATIONEEL

LANGZAAM

Het in kaart brengen van de persoon-

lijkheid van jouw persona helpt bij het 

bepalen van de juiste (marketingcom-

municatie)strategie. Maar wat wil je nou 

precies weten? Het MBTI-model hanteert 

vier zogenaamde mentale functies. 

Door jouw klanten op deze functies te 

testen, kun je bijvoorbeeld achterhalen op 

welke manier zij jouw website bezoeken.

Opladen: introvert of extravert?

Waarneming: observatie of intuïtie?

Beslissen: denken of voelen?

Werken: oordelen of waarnemen?

3.

4.

1.

2.

Wat wil je weten?

Voor ieder type bezoeker is andere soort content belangrijk. Bij bol.com spelen ze daar heel goed 

op in door op iedere (product)pagina voor ieder van de vier groepen informatie te presenteren. 

Ze delen de feiten - zoals prijs en levertijd - 

voor de competitieve bezoeker die vooral snel 

een beslissing neemt.

Ze delen extra feiten - zoals 

productspecificaties - voor de methodische 

bezoeker die zich ook laat leiden door feiten 

maar wel wat verder kijkt dan de neus lang is.

1.

2.

Ze spelen in op emotie - bijvoorbeeld door de 

‘bedenktijd’ te noemen - voor de spontane 

bezoeker die zich laat leiden door gevoel.

Ze nemen twijfel weg door veel ‘persoonlijke’ 

informatie te delen - bijvoorbeeld reviews - 

voor de humanistische bezoeker die behoefte 

heeft aan veel achtergrondinformatie.

3.

4.
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Als je echt goed onderzoek wil doen naar de diverse gebruikers van jouw product of dienst, dan is 

het afnemen van een echte MBTI-test de beste oplossing. Maar dit is een tijdrovende en dure 

aangelegenheid. Je kunt ook een korte vragenlijst naar je klanten sturen met daarin een aantal 

vragen die je een goede indicatie geven. Van dit soort vragenlijsten staan er genoeg op het internet. 

Vervolgens is het raadzaam om met een aantal klanten in gesprek te gaan en verdiepende vragen te 

stellen. Wat zijn beweegredenen? Waar worden ze blij van? Wat zijn showstoppers? Hoe 

bewandelen zij het pad naar hun doel? Als je uiteindelijk je website zo hebt ingericht dat het perfect 

bij de persoonlijkheid van jouw gebruikers past, moet je niet vergeten om te testen of dit in de 

praktijk ook zo is. Nodig gebruikers uit voor een experiment, laat ze door de site klikken, hardop 

denken of doe een eyetracking experiment. Ook kun je tools zoals Hotjar prima inzetten om te 

kijken welk type bezoeker nou het beste resultaat op je pagina’s boekt.

Hoe verzamel je?

Uit een vragenlijst en het bestuderen van klikgedrag op de website blijkt dat de meeste bezoekers 

in de categorie competitief vallen. Ze weten wat ze zoeken, ze gaan voor snel en makkelijk, ze 

hoeven geen reviews of pagina’s tellende specificaties en ze gaan recht op hun doel af.

Webshop sportkleding
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Het is de bedoeling dat je persona uiteindelijk een complete beschrijving is 

van jouw klant. Daar horen de interesses van deze persona ook bij. Waar 

iemand in geïnteresseerd is zegt namelijk heel veel over waar en hoe je 

iemand kunt bereiken. Het geeft daarnaast ook inspiratie voor nieuwe content, 

bijvoorbeeld op een blogpagina of op social media. 

4. Interesses

Waar wordt jouw persona warm van? Wat vindt jouw persona leuk? Hoe trek je de aandacht? Waar 

bevindt jouw persona zich? En hoe kun jij daar ook zijn? Hoe scoor je punten bij jou persona? Hoe 

kun je echt binnenkomen? Kortom: je moet op zoek naar meer informatie over dingen waar jouw 

persona blij van wordt, zodat je hier op in kunt spelen en op die manier interesse kunt wekken en 

vasthouden. Deze pijler van jouw persona is eigenlijk bedoeld om de persona echt te leren kennen.  

Wat wil je weten?

De interesses van jouw persona zijn in grote lijnen prima te achterhalen middels een vragenlijst. Ook 

een zoekwoordonderzoek of het ana-lyseren van klikgedrag op de website kunnen interessante 

inzichten geven. Maar daadwerkelijk in gesprek gaan met de klanten die de basis voor jouw persona 

vormen, geef je pas echt de informatie die je nodig hebt. In een interview ga je op zoek naar 

datgene waar jouw klant meer over wil weten, waar jouw klant tijd in investeert en waar jouw klant 

blij van wordt.

Hoe verzamel je?

De persona, die we Esther noemen, is vooral geïnteresseerd in haar werk. Qua sporten ligt haar 

interesse bij de hardloopsport. Ze is zich ervan bewust dat het naast haar drukke baan heel 

belangrijk is goed voor zichzelf te zorgen. Daarom leest ze graag over voeding in combinatie met 

sport en is ze bereid om te investeren in haar gezondheid. Ze kijkt geen televisie en heeft ook geen 

abonnement op een magazine. Wel luistert ze gedurende het hardlopen naar podcasts. Dat is voor 

haar ontspannen.

Webshop sportkleding
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Uiteindelijk wil je natuurlijk jouw persona in beweging krijgen. Je wilt dat 

deze actie onderneemt. Dat de persona iets gaan doen. Of kopen. Of luisteren. 

Of downloaden. Maar om jouw persona zo ver te krijgen, moet je weten wat 

de trigger is om tot actie over te gaan en hoe of door wie je die trigger kunt 

beïnvloeden. 

5. Motivatie en motivators

Simpel: wat is de motivatie van jouw persona. Kiest de persona voor jou omdat jij duurzaam bent en 

hij of zij dit heel belangrijk vindt? Of is de motivatie een lage prijs? Gebruiksgemak? Goede service? 

De kwaliteit? Er zijn hier enorm veel antwoorden mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat je 

achterhaal wie de ‘influencers’ van jouw persona zijn. Wie zijn jouw persona als voorbeeld? Wie of 

welke type mensen kunnen jouw persona overtuigen om voor jouw producten of diensten te gaan?

Wat wil je weten?

De beste manier om dit type informatie te achterhalen is middels interviews. Stel aan een paar 

personen die overeenkomsten vertonen met jouw persona de simpele vraag wat hen motiveert om 

bepaalde aankopen te doen. Wat is voor hen een echte trigger? Wat ook een interessante bron van 

informatie kan zijn, is het social media profiel van mensen die op jouw persona lijken. Wie of wat 

volgen ze? Wat liken ze? En wat delen ze zelf? Om de motivatie en motivators

Hoe verzamel je?

Het sociale leven van Esther beperkt zich voor een groot deel tot haar collega’s en een paar goede 

vriendinnen die ze nog kent uit haar studententijd en die zich ook in dezelfde wereld (die van hard 

werken, de beste willen zijn, gezond leven) begeven. Ze heeft weinig tijd voor social media dus is 

alleen actief op Instagram. Hier volgt ze accounts van zogenaamde powervrouwen. Dames die een 

mooie carrière hebben opgebouwd. Ook volgt ze accounts van #fitgirls die posten over een 

gezonde leefstijl, over plantbased leven en sporten. Haar voornaamste motivatie is gezondheid, 

hoofd leegmaken en ze baseert haar keuzes op gemak en snelheid.

Webshop sportkleding
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Inmiddels heb je al aardig wat informatie over jouw persona verzameld en kun 

je een redelijk beeld schetsen van hoe jouw ultieme persona eruit ziet. Het 

ontbreekt echter nog aan een aantal pijlers die heel belangrijk zijn voor het 

formuleren van een geschikte (marketingcommunicatie)strategie. Een van die 

pijlers omvat de doelen en de wensen van jouw persona. 

6. Doelen en wensen

Bij deze stap ga je in kaart brengen wat jouw persona uiteindelijk wil bereiken. Wat de wensen zijn. 

En belangrijker nog: hoe jouw product of dienst gaat helpen bij het realiseren van de doelen en 

wensen. Enkele voorbeelden:

Heeft als doel tijd en geld besparen (en jij biedt software die daarbij kan helpen).

Heeft als doel om online meer zichtbaarheid te genereren (en jij hebt een full service online marketingbureau).

Wil gemakkelijk een vakantie boeken (en jij verhuurt vakantiewoningen).

Heeft behoefte aan duidelijkheid op het gebied van werk en inkomen (en jij bent gespecialiseerd in arbeidsrecht). 

Wil de wereld een stukje groener maken (en jij verkoopt duurzame kleding).

Jouw persona…

3.

4.

5.

1.

2.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het doel en de wensen van een persona kunnen enorm 

uiteenlopend zijn. Zogenaamde secundaire behoeftes (zoals kwaliteit en service) kun je ook 

meenemen in deze stap.

Wat wil je weten?

De meest accurate resultaten verzamel je aan 

de hand van interviews. Simpelweg omdat je 

tijdens een dergelijk interview kunt doorvragen 

en je op die manier tot de kern van de wens 

van jouw (potentiële) klant komt. Maar: een 

vragenlijst geeft je een goede basis. Je zou bij-

voorbeeld bij een checkout kunnen inventa-

riseren waarom iemand voor jouw product of 

dienst kiest. Een combinatie tussen deze twee 

onderzoeksmethoden geeft je een goed beeld 

van de doelen en wensen van jouw persona. 

Hoe verzamel je?

Onze persona Esther heeft als doel om goed 

voor zichzelf te zorgen. Niet per se omdat ze 

dat nou zo ontzettend leuk vindt, maar meer 

omdat het nodig is om haar drukke leven vol te 

houden. Esther heeft behoefte aan een fit lijf en  

dit wil ze bereiken door voldoende te sporten 

(met als ultiem doel het lopen van de NY 

Marathon) en gezond te eten. In haar 

boekenkast staan allerlei boeken met gezonde 

recepten van vrouwen als Rens Kroes.

Webshop sportkleding
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Nu je weet wat je persona nodig heeft, is het ook verstandig om stil te staan 

bij de zorgen en ergernissen. Ten eerste omdat je die zou kunnen oplossen 

met jouw product of dienst, maar ook omdat je eventuele pijnpunten kunt 

weerleggen of je service en dienstverlening kunt verbeteren. Wat zijn de 

showstoppers van jouw persona?

7. Zorgen en ergernissen

Een lange levertijd, slechte service, het gebrek aan een vast contactpersoon, matige kwaliteit: het 

zijn allemaal pijnpunten waar jouw persona door kan besluiten niet met jou in zee te gaan. Dit type 

zorgen en ergernissen kun je wegnemen door middels duidelijke communicatie en goede 

(micro)content. Maar ook op een ‘hoger’ niveau heeft jouw persona ongetwijfeld zorgen en 

ergernissen. Hierbij kun je denken aan:

Een verstoorde balans tussen werk en privé. 

Mensen die de kantjes eraf lopen.

Een trage internetverbinding.

De toenemende files in het verkeer.

Het ontkennen van de milieucrisis en dat 

afdoen als nonsens.

3.

4.

5.

1.

2.

Zoals je ziet zijn de zorgen en ergernissen, net 

als de doelen en wensen, heel uiteenlopend en 

kunnen ze zowel intern als extern georiënteerd 

zijn. Het is belangrijk dat je je focust op de 

zorgen en ergernissen die voor jou van belang 

zijn en waar jij daadwerkelijk wat mee kunt.

Wat wil je weten?

Wederom: interviews. In zo’n setting kun je namelijk echt tot de kern van ‘het probleem’ komen. Je 

kunt er ook voor kiezen om niet enkel je eigen klanten te interviewen, maar daarnaast mensen te 

ondervragen die geen klant zijn omdat ze om wat voor reden dan ook zijn afgehaakt. Misschien was 

het bestelproces ingewikkeld. Misschien de communicatie omtrent retourbeleid onvolledig. 

Misschien vonden ze de site onoverzichtelijk. Het is wellicht wat confronterend, maar bovenal heel 

verhelderend om in de problemen, zorgen en ergernissen van een ander te duiken.

Hoe verzamel je?

Esther heeft best wel wat zorgen en ergernissen. De grootste is het verdelen van haar spaarzame 

vrije tijd tussen sport, sociaal en rust. Esther vindt het lastig om die balans te bepalen en bewaren. 

Een andere, wat meer basale, ergernis is het feit dat sportkleding echt  ekker moet zitten en je dit bij 

online shoppen op voorhand niet weet. Ze vindt het dus belangrijk dat retourvoorwaarden in orde 

zijn. Verder heeft Esther snel last van haar schenen en kuiten, dus goed schoeisel is belangrijk.

Webshop sportkleding
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Goed, inmiddels heb je bijna alles van je persona in kaart gebracht. Het 

ontbreekt nog aan een laatste pijler: de technologie. In hoeverre is jouw 

persona ‘digitaal ontwikkeld’, welke apparaten gebruikt hij en welke systemen 

heeft hij onder de knie? Deze informatie geeft je (onder meer) inzicht in de 

manier waarop je jouw persona kunt bereiken en hoe je deze kunt bedienen.

8. Technologie (+ online gedrag en 
social media)

Welke apparaten gebruiken ze? Kijken ze in apps of gaan ze liever naar een mobiele website? En 

zijn ze actief op social media? Welke social media? Hoe gedragen ze zich daar? Lopen ze een beetje 

voorop op het gebied van technologie of behoren ze tot de late majority? Allemaal vragen die je bij 

het vaststellen van de technologie kunt beantwoorden. Het is, net als bij alle andere pijlers, 

belangrijk om enkel de informatie te verzamelen die voor jou van belang is. Ben je een digitaal 

bureau dan zou het best wel eens interessant kunnen zijn om te classificeren in welke mate jouw 

persona verstand heeft bij xxx. Verkoop je producten in een webshop, dan is het device waarop het 

meeste gekocht wordt van belang. 

Wat wil je weten?

Deze informatie kun je grotendeels halen uit tools zoals Google Analytics. Je kunt bijvoorbeeld 

kijken welk device mensen gebruiken voor een bezoekje aan jouw site, maar ook in welke browser 

ze actief zijn. Ook is gemakkelijk te achterhalen welk kanaal zorgt voor traffic en tot welke 

conversies dat dan  weer leidt. Kortom: om te formuleren welke technologieën jouw persona 

gebruikt, is data-analyse nodig. Uiteraard kun je de data, indien relevant, aanvullen met informatie 

die je verzamelt door middel van interviews. Dat zal dan voornamelijk gaan over ‘het grotere plaatje’ 

zoals in hoeverre iemand technisch onderlegd is.

Hoe verzamel je?

Uit de data-analyse blijkt dat de vrouwen die overeenkomsten met persona Esther vertonen - onder 

andere op basis van leeftijd, geslacht en geografische kenmerken - veelal op hun mobiele telefoon 

door de webshop scrollen, shoppen nagenoeg altijd online doen en ook actief zijn op social media, 

met name Instagram  en YouTube.. Uit interviews komt naar voren dat deze groep mensen digitaal 

redelijk goed onderlegd is. Ze weten wat ze willen en ook wie of wat ze nodig hebben om dat 

bereiken. Tot slot kunnen we concluderen dat de persona het internet voornamelijk gebruikt voor 

het vergaren van interessante informatie en in mindere mate voor plezier of ontspanning.  

Webshop sportkleding
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Klaar? Ja, zo goed als. Maar er zijn nog een paar dingen waar je op moet letten 

als je jouw persona daadwerkelijk in een template gaat gieten. Lees mee!

9. De finishing touch

Denk buiten de kaders en breng focus aan. Hartstikke fijn natuurlijk, zo’n kant en klaar template dat 

je gemakkelijk kunt invullen maar, zo werkt het niet (altijd). Je moet ook zelf nadenken over de 

informatie die relevant is. Missen er dingen? Voeg ze toe! Dingen overbodig? Laat ze buiten 

beschouwing. Het is allemaal niet in beton gegoten. Het is belangrijk dat je focus aanbrengt.

Klant centraal. Tijdens de onderzoeksfase en het daadwerkelijk opstellen van je persona is het 

belangrijk dat je niet te werk gaat vanuit de gedachte ‘wat kan ik’ maar vanuit ‘wat wil de klant’. 

Leuk dat je hardloopschoenen verkoopt waarmee je een kilometer per uur harder rent, maar als 

jouw persona daar helemaal niet op zit te wachten omdat deze de hardloopsport gebruikt om te 

ontspannen en niet om te presteren, dan is die informatie helemaal niet belangrijk.

Verschillen tussen B2B en B2C. Het aankoopproces (of de customer journey) is in een B2B-setting 

heel anders dan wanneer je je focust op B2C. Bij B2B dan zijn kenmerken als functie en beïnvloeders 

(vanuit de organisatie) van belang, terwijl dit bij B2C niet heel veel toegevoegde waarde biedt. Dus 

wees je bewust van de markt waar jij je op focust. 

Wie gaat ermee werken? Dit punt is belangrijk voor het verwachtingsmanagement. Bespreek op 

voorhand wie met de persona’s gaat werken en bepaal daarmee dus welke onderdelen van een 

persona voor wie belangrijk zijn. Het zal je niet verbazen dat iemand die verantwoordelijk is voor 

sales of services hele andere dingen wil weten dan iemand die op de directeursstoel zit en dat de 

mensen van marketing ook weer andere wensen hebben. Zorg dat je niets vergeet en dat iedereen 

uiteindelijk tevreden is met de uitkomst.

Blijf je persona ontwikkelen. Want net zoals echte mensen zijn persona’s ook aan verandering 

onderhevig. Zijn ze gevoelig voor trends en ontwikkelingen en kan wat vandaag speelt morgen 

hartstikke irrelevant zijn. Zie je persona dus niet als standbeeld, maar blijf ‘m ontwikkelen.

ONDERZOEK! Het is al eerder genoemd maar omdat het echt heel belangrijk is: baseer je persona 

niet op aannames, onderbuikgevoel en boerenverstand. Op het moment dat je zo te werk gaat, is de 

kans groot dat je in een later stadium de plank volledig misslaat. Om te voorkomen dat je jouw 

strategie baseert op dingen die helemaal niet waar zijn, moet (MOET!) je onderzoek doen. Dat kost 

tijd, maar levert uiteindelijk veel meer op dan een leuk verzonnen persona die helemaal niet (of niet 

helemaal) matcht met de werkelijkheid. 
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10. De webshop: Dit is Esther

COMPETITIEVE BEZOEKER

Relatiestatus: Single

Leeftijd: 36

Locatie: Amsterdam

Functie: Fulltime advocaat

Salaris: Bovenmodaal (>60k per jaar)

Demografische gegevens

Werk en gezondheid (sport en voeding)

Esther heeft vanwege haar drukke 
lifestyle verder geen tijd voor hobby’s.

Interesses
SUCCESVOLLE COLLEGA’S

INFLUENCERS DIE ZE VOLGT OP INSTAGRAM

GEMAK EN SNELHEID

Motivatie & motivators

Moeilijk om tijd te verdelen 

Slechte retourvoorwaarden

Fysieke klachten

Zorgen & ergenissen

Goed voor zichzelf zorgen 

Ooit een marathon lopen

Gezond eten

Doelen & wensen

Shopt online, vooral mobiel

Facebook

Instagram

Youtube

Digitale kennis

Vooral online voor kennis en ontspanning

Technologie
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11. Mogelijke acties met betrekking 
tot de marketingcommunicatie

Adverteren op Instagram (en vanuit daar ook direct de mogelijkheid tot 

shoppen aanbieden).

Een overzichtelijke productpagina met eenvoudig bestelproces en goede 

communicatie omtrent retourbeleid.

Een adviespunt (in een fysieke winkel - bijvoorbeeld een pop-up store) of 

online advies (bijvoorbeeld een calculator om de juiste schoen te vinden).

Samenwerking met (micro) influencer die een healthy lifestyle heeft en 

daarnaast een succesvolle carrière.

Een podcast over het combineren van werk en gezondheid of andere relevante 

onderwerpen - voor tijdens het sporten. Kan aangevuld worden met een 

playlist voor tijdens het sporten.



HET GEZICHT VAN JOUW PERSONA

HOE DE PERSONA HANDELT EN DENKT

SPONTANE 
BEZOEKER

HUMANISTISCHE 
BEZOEKER

METHODISCHE 
BEZOEKER

COMPETITIEVE 
BEZOEKER

SNEL

EMOTIONEELRATIONEEL

LANGZAAM

1

Persoonlijkheid

WAAR JOUW PERSONA WARM VAN WORDT 2

Interesses

WAT JOUW PERSONA IN BEWEGING BRENGT 3

Motivatie & motivators

WAT JOUW PERSONA WILT BEREIKEN 4

Doelen & wensen

DE SHOWSTOPPERS VAN JOUW PERSONA 5

Zorgen & ergenissen

Relatiestatus:

Leeftijd:

Locatie:

Functie:

Salaris:

Demografische gegevens

Persona Canvas
door digitaal bureau Elephant



Samen jouw 
persona’s ontwikkelen?

Neem dan contact op met onze 
digitaal strateeg Jeroen.

T: 06 25 43 71 19 E: jeroen@elephantcs.nl

Zullen we
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