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Hoofdstuk 4 

DOELGROEP BEPALEN 
 

Wat is een doelgroep? 

Je helpt hen om hun doelen te verwezenlijken 

Een groep wiens doelen je wilt helpen verwezenlijken want jouw doelgroep heeft jouw 

producten nodig. Ze hebben jou nodig. Het is een groep van klanten met dezelfde 

eigenschappen en daarop ga jij je richten. Als verkoper moet je je richten op een bepaalde 

groep. Ze hebben dezelfde kenmerken, dezelfde eigenschappen en dezelfde doelen. 

Je focust op wat zij willen. En heel belangrijk kan je referenties gebruiken. Heb je één klant in 

die bepaalde doelgroep dan kan je deze naam gebruiken om ook andere toekomstige 

klanten over de streep te trekken. De eerste klant in een doelgroep is het moeilijkste. 

Probeer er één voor jou te winnen en de rest volgt vanzelf. 

 

Cowboys worden vroeg of laat doodgeschoten 

Als je geen doelgroep hebt en in het wilde weg je product aan Jan en alleman gaat verkopen 

is het veel moeilijker. Je weet niet wat hun behoeften zijn want die verschillen van groep tot 

groep en je weet ook niet waar je op moet inspelen. Als je een groep hebt en hun doelen 

weet vast te leggen dan kan jij je product, je gesprek en manier van omgaan aanpassen aan 

jouw klant op dat moment. 

Je kunt je beter focussen op één doelgroep en daar de specialist in worden dan op duizend 

afzonderlijke mensen die niets met elkaar gemeen hebben. Je wordt dan succesvol in de 

ogen van de groep. Achteraf kan je nog altijd een andere doelgroep bij nemen maar focus is 

het allerbelangrijkste. ´Wat heb je in je gamma en wie kan er baat bij hebben?´ is de vraag 

die jij moet stellen voor je begint. Je weet wat ze willen en wat ze niet willen en daarom ben 

jij succesvol in wat je doet. Want jij bent een expert in hun gebied en in jouw gebied. 

 

Waarom moet je een doelgroep bepalen? 

Jij bent de expert voor jouw doelgroep 

´Focus´ als je een topverkoper wilt worden. Jouw gedrag hangt af van je doelgroep. Een 

manager of werkgever van een multinational spreek je gewoon anders aan dan de man in de 

straat.  

Ga je in het wilde weg schieten en hopen dat je kogel iemand raakt? Veel geluk dan. Je zult 

uiteindelijk wel iemand raken maar de meeste kogels raken niks als je niet weet wat je doet. 

Leer eerst schieten en begin dan pas. Leer eerst de kneepjes van het vak. Hoe laad ik mijn 

geweer? Wie is mijn doelwit? Verplaatst het doelwit zich en zo ja, naar waar? En als het road 
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runners zijn die zich in allerlei bochten weten te wringen waardoor richten en raken veel 

moeilijker is, dan kan je misschien maar beter anderen kiezen. 

Schiet niet in het wilde weg. Dit vraagt tonnen energie en op het einde van de rit blijf jij 

ongemotiveerd achter omdat je maar twee doelwitten hebt geraakt.  

 

Leer alles over jouw doelgroep 

Pas je reclame en je marketing aan aan wat zij willen en nodig hebben. Kijk in welke kringen 

zij zich begeven. Wat ze doen en niet doen en focus je daarop. Zorg dat je referenties hebt 

en laat die zien als je bij een nieuwe klant uit dezelfde doelgroep komt. Het heeft geen zin 

om een lijst referenties te tonen uit de transportsector als jij in de petrochemie verkoopt. 

Verkopers denken vaak dat aankopers en bedrijven niet in zee willen gaan met iemand die al 

met hun concurrent werkt. Klanten willen dit net wel. 

Focus is levensbelangrijk. Het maakt je leven een stuk gemakkelijker. 

 

Wie is je doelgroep? 

Jouw doelgroep heeft jou nodig 

Je doelgroep is iemand die jouw product nodig heeft maar die kan veranderen als de markt 

verandert. Je kunt er verschillende hebben als je verschillende producten aanbiedt. Zij 

hebben jou nodig maar jij hebt hen nodig. Je moet hun behoeften in kaart brengen en 

ervoor zorgen dat zij je nodig hebben. 

 

Als zij veranderen verander je beter mee 

Een doelgroep is een groep waar jij je doelen op gaat richten. Zij hebben doelen maar jij hebt 

ook doelen. Jouw doelen zijn het verkopen en het meerwaarde bieden van iets aan iemand. 

Als jouw doelgroep baat heeft bij wat jij te bieden hebt, dan heb jij je doelgroep gevonden. 

Je doelgroep kan veranderen. Wat iemand vandaag nodig heeft kan morgen plots 

veranderen door een verschuiving in het bedrijf, door verandering van hun producten of hun 

klanten. Je moet er dus voor zorgen dat jij mee verandert. Flexibiliteit is noodzakelijk voor 

een topverkoper. 

Als jij een scheerapparaat verkoopt of business opleidingen dan heb je een totaal andere 

doelgroep die elk een andere aanpak vereisen. Een twintiger is misschien niet geïnteresseerd 

in business opleidingen en iemand die geïnteresseerd is in business opleidingen wil 

misschien geen scheerapparaat kopen. 

Je doelgroep is jouw reden van bestaan. Verandert die dan verander je mee. Je past je aan 

en gaat door want je weet wat je te wachten staat. 
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Kenmerken van je doelgroep 

Wat kenmerkt jouw doelgroep? 

Jouw doelgroep heeft gemeenschappelijke kenmerken: leeftijd, geslacht, woonplaats, regio, 

klasse, opleidingsniveau, beroep, functie, vrijetijdsbesteding, aankoopgedrag en 

verbruiksgedrag. Lijst de kenmerken van jouw doelgroep op. Zijn het mensen rond de dertig 

dan zal je manier van aanpak en bereiken anders zijn dan gepensioneerden. 

Vrouwen en mannen hebben totaal andere eisen. Reclame maken voor een product voor 

mannen in een vrouwenblad is verspilde moeite. 

Wonen je klanten in West- Vlaanderen dan hoef je geen presentaties te doen in Antwerpen. 

Ingenieurs, advocaten, aankopers, secretaresses en administratieve mensen hebben vaak 

andere interesses en andere bezigheden. Wat doen ze in hun vrijetijd? Kopen ze veel of 

weinig? Hoeveel verdienen ze? Hun verbruiksgedrag hangt vaak samen met hun 

gezinssamenstelling. 

 

Bezint voor je begint 

Zorg dat je erachter komt. Zorg dat je de kenmerken van je doelgroep weet voor je start met 

de verkoop van jouw product. Het maakt je leven een stuk gemakkelijker. Elke doelgroep 

heeft gemeenschappelijke kenmerken. Niet elke verkoper heeft dezelfde hobby. Niet elke 

aankoper woont in dezelfde gemeente maar er zijn altijd gemeenschappelijke kenmerken 

terug te vinden. Als je ze kent kan je ze in een volgend gesprek gebruiken om sneller to the 

point te komen. Je weet wie je voor je hebt zitten. En dit zal je helpen om je focus te houden 

op wat je wilt en op wat zij willen. Maak het jezelf gemakkelijk en leg de kenmerken vast 

voor je begint. 

 

Wat zijn hun doelen, dromen en wensen? 

Jij bent het middel om hun doelen te bereiken 

Hoe kan jij hen helpen om hun doelen, dromen en wensen te bereiken? Als je dat weet ben 

jij voor hen een waardevol persoon. Ze hebben jou nodig om te bereiken wat hen het 

dierbaarste is. Depressieve mensen willen zich beter voelen. Ze dromen van een gelukkig 

leven, willen kunnen genieten en willen verlost zijn van de last op hun schouders. Als coach 

weet je wat je te doen staat. Je komt met een antwoord op hun behoeften. 

Ben je een werkgever dan wil je goed personeel. Mensen die zich inzetten en die je vrij kan 

laten want je bent zeker dat ze hun baan goed doen. Als jij het interim kantoor bent dan 

zoek je naar deze mensen. Werkgevers zullen dan altijd bij jou aankloppen.  

Ben je een verkoper dan wil je meer omzet. Je wilt meer verkopen en je wilt goede klanten 

die vertrouwen hebben in jou en die ook in de toekomst nog zullen kopen. Als je opleidingen 

geeft in beter verkopen dan moet je zorgen dat je daar een antwoord op kan geven.  
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Zijn je klanten ondernemers die hun eigen bedrijf willen opstarten dan lopen hun behoeften 

gelijk met die van verkopers. Ondernemers willen een bedrijf opstarten dat draait. Ze willen 

winst maken, ze willen goede klanten en jouw focus ligt daarop. 

 

Het is niet het doel op zich dat moeilijk is maar de weg ernaar toe 

Probeer altijd hun doelen, wensen en dromen te achterhalen. Als je ze weet kan jij er iets 

mee doen. Je stemt jezelf en je product erop af. Jij bent een waardevol instrument en je 

klanten hebben jou nodig om hun doelen, dromen en wensen te bereiken. Je maakt je 

onmisbaar. Want jij helpt hen met het bereiken van wat zij willen.  

De weg naar je doel is vaak moeilijk en mensen willen ondersteund worden. Als jij hen 

daarmee kan helpen ben je succesvol. Dan ben jij een topverkoper. Dan verkoop je niet op 

één dag één product maar dan verkoop je jezelf voor het leven.  

 

Word student van je doelgroep 

Een band voor het leven creëren 

Wie zijn hun concurrenten en wat zijn hun producten? Leer je klant en je doelgroep kennen. 

Achterhaal wat zij belangrijk vinden. Wie zijn hun klanten, hun concurrenten, wat 

produceren ze en wie is hun doelgroep? Als je dat weet kan jij je nog beter afstemmen. Je 

kunt je producten aanpassen aan wat voor hen belangrijk is. Als jij alles van hen weet, creëer 

je een band voor het leven. 

Als jij hen kan helpen met wat ze doen en je input geeft dan ben jij een schakel voor hen. Je 

weet waar ze dagelijks mee te maken hebben en je wordt een collega. Als jij iets verkoopt 

geeft dat een meerwaarde.  

 

Jij ontwikkelt wat zij nodig hebben 

Als jij weet wat er in hun proces gebeurt kan je adviseren wat ze nodig hebben. Als je alleen 

over je eigen product praat en niet weet wat er bij hen speelt zal je nooit meer verkopen dan 

dat ene product op die eerste dag. Maar als je weet wat hen drijft en waar ze mee bezig zijn 

dan zie je vaak nieuwe opportuniteiten waar jij op kan inspelen. 

Als je weet waar zij mee bezig zijn kan ook jij nieuwe producten en diensten ontwikkelen, 

specifiek wat zij nodig hebben. Je loopt met hen mee en bent flexibel. Je bent jouw 

concurrenten voor want je weet uit eerste hand wat er speelt en wat de toekomst zal 

brengen.  
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ZES TIPS OM EEN DOELGROEP TE VINDEN  

1. Zoek een bestaande doelgroep bij een ander bedrijf 

Bestudeer goeddraaiende bedrijven en kies hun doelgroep 

Zoek naar bedrijven die een doelgroep hebben die bij jou aansluit. Kijk naar bedrijven die in 

jouw verlengde liggen en die iets te bieden hebben en kijk naar hun doelgroep. Als je een 

win-win situatie kan creëren kan je misschien ook hun mailinglijsten te pakken krijgen. 

Een bedrijf dat zich richt op Hummer rijders zal een andere doelgroep hebben dan zij die zich 

focussen op Mercedes fanaten. Deze twee doelgroepen zijn totaal anders en je krijgt direct 

een ander beeld. Ook je marketing zal verschillende zijn. 

Verkoop jij computers aan eenmanszaken dan is jouw aanpak totaal verschillend als 

wanneer je verkoopt aan call centers. 

 

Time is money 

Zoek een bestaande doelgroep als je er zelf niet uit geraakt. Zoek naar bedrijven die in jouw 

ogen iets te bieden hebben. Die het goed doen en die al jaren op de markt meedraaien. Duik 

in hun producten en duik in hun klantengroep.  

Verdoe je tijd niet met doelgroepen die jou niet nodig hebben want jouw tijd is kostbaar. 

Bepaal altijd eerst je doelgroep vooraleer je begint.  

 

2. Durf een doelgroep te kiezen 

Jouw doelgroep moet jou kunnen vinden 

Uit schrik niet iedereen te bereiken durven bedrijven en verkopers geen doelgroep te kiezen. 

Maar als je ergens voor staat weten klanten jou te vinden. Maak duidelijk wat je doet, voor 

wie je het doet en op wie jij je wilt richten. 

Als je geen doelgroep durft te kiezen zal je altijd zeggen, ik doe het voor iedereen. Ik doe het 

voor elke man of vrouw in de straat. Mensen voelen zich dan niet aangesproken. Want als je 

je richt op iedereen dan voelt niemand zich speciaal. 

Ik volg liever een opleiding bij de expert, die zich richt op startende verkopers dan bij iemand 

die een salestraining maakt voor iedereen. Ik wil me speciaal voelen. Specialiseer jezelf dus.  

Als je doelgroep heel specifiek is dan kan jij je als verkoper richten op deze doelgroep. Je 

kunt hen volledig leren kennen en alles binnenste buiten keren. 

 

Specialisering brengt focus 

Dus ook al heb je schrik om een bepaalde doelgroep te kiezen uit angst iemand als klant uit 

te sluiten,  doe het toch maar. Het maakt je leven een stuk gemakkelijker om je te focussen 

en te weten wie je moet aanspreken. Het is gemakkelijker om klanten te bereiken in één 

bepaalde niche want vaak hebben ze zich gegroepeerd in een soort van verbond. Je kan dan 

een avond organiseren op hun maandelijkse bijeenkomst en zo veel meer mensen 

tegelijkertijd bereiken. 
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3. Vraag het je omgeving 

Brainstormen is dé tool als je het zelf niet weet 

Meer mensen creëren meer ideeën. Vraag aan je vrienden en je omgeving wie er voordeel 

heeft bij jouw product. Leg uit wat je doet en waarom je het doet en vraag hen hun idee. 

Brainstormen is effectief om te weten te komen wie jouw doelgroep kan zijn.  Sessies van vijf 

minuten leveren een schat aan informatie. Schrijf alle ideeën op en interpreteer pas later.  

Brainstormen is alle ideeën spuien die je in je hoofd hebt. Je schrijft alles op zonder in 

discussie te gaan. Als je begint te discussiëren op het moment dat de ideeën komen dan stop 

je het creatieve proces. Dan ben je meer bezig met weerleggen van, dan werkelijk ontvangen 

van wat een geweldig idee kan zijn. 

 

Brainstormen is geweldig als je op een dood spoor zit. Zoek een brainstorm groep die jou 

helpt om je doelen te bereiken of om argumenten te geven om voor jouw product te kiezen. 

Je weet zoveel meer als je in groep zit maar mensen zijn vaak te bang om advies te vragen.  

 

4. Bepaal één ijkpersoon 

Het vraagt heel wat moed om het te doen maar als je echt geen doelgroep kan bepalen richt 

dan al je aandacht op één persoon. Richt alles op hem alsof je leven ervan afhangt. Vraag 

naar zijn doelen, wensen en dromen en creëer vervolgens een product dat hij kan gebruiken 

en dat hem kan dienen om zijn doelen te bereiken. Anderen zullen zich automatisch 

aangesproken voelen tot wat jij te bieden hebt.  

 

Een te specifiek product kan geen hele bevolking dienen 

Soms is het niet mogelijk om één doelgroep te bepalen omdat je product te specifiek is. Als 

je iets aanbiedt dat enkel geschikt is voor de koning dan zal je er geen hele bevolking mee 

kunnen dienen. Maar als je iets biedt dat in jouw perspectief alleen geschikt is voor de 

koning zullen andere mensen denken, hé , dat wil ik ook. Dit privilege wil ik ook. Wat moet ik 

doen om tot deze elitegroep te horen. Mensen gaan zich dan aanpassen. Zij gaan hun doelen 

en wensen en dromen aanpassen omdat zij dat ook willen. Klanten zullen dan naar jou 

komen om te vragen wat ze moeten doen om in het plaatje te passen. 

 

Alles of niets 

Focus op één persoon vraagt moed omdat je jezelf in een positie brengt waarin het alles of 

niets is. Je moet volhouden en er alles aan doen om deze bepaalde klant voor jou te winnen. 

Je mag geen steek laten vallen. Want als je hem niet hebt, dan heb je niemand.  
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5. Bij verschillende producten kies je verschillende doelgroepen 

Het is gemakkelijker om aan een bestaande klant te verkopen dan een nieuwe te vinden 

Richt je marketing op verschillende doelgroepen als je meerdere producten of diensten 

verkoopt die niet voor dezelfde doelgroep geschikt zijn. Als je opleidingen verkoopt die 

gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling dan kan je verschillende doelgroepen aanspreken. 

Dat kunnen mensen zijn die zich niet goed in hun vel voelen maar ook verkopers of 

bedrijfsleiders kunnen daar baat bij hebben. Je kunt je het beste specialiseren en richten op 

één bepaalde doelgroep. Je maakt beter drie verschillende opleidingen specifiek gericht op 

hun behoeften. Geef je daarnaast ook salestrainingen dan kan je je richten tot startende 

verkopers. 

 

De kracht van crosselling 

Als je verschillende doelgroepen hebt kan je achteraf ook aan crosselling doen. Startende 

verkopers kunnen zich naast de salestraining achteraf ook inschrijven voor de persoonlijke 

ontwikkeling cursussen. Door je in eerste instantie te richten op één doelgroep onderscheid 

je jezelf van concurrenten. Jouw doelgroep voelt zich aangesproken tot wat jij in de 

aanbieding hebt. Je richt je marketing op hen zodat zij weten dat ze bij jou moeten zijn.  

Focus je eerst op één product voor één ideale doelgroep. Achteraf kan je altijd uitbreiden. 

 

6. Visualiseer je doelgroep 

Een visionbord als ´highway to heaven´ 

´Sluit je doelgroep wel aan bij je product? Klopt het beeld dat je van hen hebt?´ Een ideale 

manier om dat in kaart te brengen is het maken van een visionbord. Breng wat in je hoofd zit 

over op een visueel bord want wat in je hoofd zit ben je morgen alweer kwijt. Wat op papier 

staat onthoud je veel beter. Het helpt je te focussen op waar je naartoe wilt. Op wat je wilt 

doen en voor wie. Je kunt je product aanpassen aan je doelgroep als blijkt dat je iets 

ontworpen hebt dat toch niet in lijn ligt met hun doelen. Je maakt een overzicht met daarop 

alle kenmerken van je doelgroep. Zoek foto’s die te maken hebben met hun hobby’s, hun 

doelen en met hoe ze denken. Brainstormen kan ook hier weer helpen. Breng alles in kaart 

wat je van hen weet. Zo kom je er snel achter of jij kunt bieden wat zij zoeken. 

Ook kan het je helpen bij het introduceren van je product. Hang het op waar je het dagelijks 

kan zien om te checken of je biedt wat zij nodig hebben. Als je iets doet of zegt dat niet in lijn 

ligt met wat zij zoeken kan je direct actie ondernemen om je terug af te stemmen op wat zij 

willen. Misschien weet je nog te weinig van hen of misschien klopt wat je weet achteraf toch 

niet helemaal. Als je een map maakt van jouw doelgroep word jij een van hen. Je gaat 

denken zoals zij en dat is essentieel wil je aan hen verkopen. 
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Wat het doet voor jou persoonlijk 

Een visionbord zou je ook moeten maken voor je eigen leven. Wat zijn jouw dromen, 

wensen en doelen. Het helpt je te focussen en het ondersteunt je op weg naar jouw doel. 

Het bereiken van jouw dromen wordt een stuk gemakkelijker omdat je het al die tijd al voor 

je zag. Het leek alsof je het al had.   
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Je kan het boek nu bestellen via: 

 

Standaard Boekhandel 

FNAC 

www.proxisazur.be 

www.bol.com 

www.managementboek.nl 

www.houtekiet.be 

 

 

Wil jij een gesigneerd exemplaar? Stuur een mail met jouw adres naar 
info@topverkopertips.be 

  

  

http://www.bol.com/
mailto:info@topverkopertips.be
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MEER INFORMATIE EN ADRESSEN 

 

Alles over mijn boek Topverkoper in 20 weken 

www.topverkoperin20weken.be 

 

ONLINE SalesCursus 

http://member.topverkopertips.be 

 

Live Training Sales Secrets 

www.topverkopertips.be 

 

Meer topverkopertips: 

www.topverkopertips.be 

Meer verhalen op:  

www.passievoorschrijven.be 

 

Jouw eigen boek schrijven? Ik help jou! 

www.salesanddreams.be 

 

ONLINE SchrijfCursus 

http://member.salesanddreams.be 

 

Alles over mijn andere boeken 

www.salesanddreams.be 

 

Laat je even weten wat jij van dit boek vindt? Jouw reactie en vragen: 

info@topverkopertips.be 
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