
Kennis 
omzetten  
in nieuwe 
klanten
Een waanzinnig effectieve online marketingmachine bouwen

Hulpvragen  
buyer persona 
maken
Gebruik deze bij o.a. het contentpropositie & 
waardepropositie canvas



Klanttaken 
Wat de klant die je wil bedienen wil 

realiseren. Het zouden concrete taken kunnen 
zijn die ze proberen uit te voeren / te voltooien, 

problemen die ze proberen op te lossen of 
behoeften die ze proberen te voldoen.



• Welke functionele taken ben ik primair mee bezig? 
(bv. uitvoeren of voltooien van een specifieke taak, het oplossen van een probleem, etc.) 

• Wat moet de klant doen om te overleven? Wat zijn essentiële taken / doelen? 

• Welke sociale zaken zijn belangrijk voor mij? 

• (bv. er beter uitzien, vergroten van de macht / status, etc.) 

• Welke emotionele zaken zijn belangrijk voor mij? 

• (bv. een goed gevoel geven, gevoel van controle geven, veiligheid bieden, etc.) 

• Welke partners / interacties / relaties zijn essentieel voor mij? 

• Hoe wil ik gezien worden door anderen? Wat heb ik nodig om zo gezien te worden? 

• Welke basisbehoeften zou ik graag betere bevredigd willen hebben? 
(bv. communicatie, sex, etc.)

Hulpvragen



Contentpropositie canvas

Winstverschaffers
Beschrijf hoe je content winsten voor klanten creërt. 
Hoe creëren ze voordelen die je klant verwacht, verlangt, of verrast door wordt? 
Met inname van functionele voordelen, sociale winsten, positieve emoties 
en kostenbesparingen. 

 

Pijnstillers

Creëren ze besparingen die de klant blij maakt?
(bv. in termen van tijd, geld, moeite, etc.)

Produceren ze uitkomsten die je klant verwacht 
of die mogelijk hun verwachting overtreft?
(bv. betere kwaliteit, meer van iets, minder van iets, etc.)

Maken ze het leven van je klanten makkelijk 
op het gebied van bepaalde ta(a)k(en)?
(bv. minder hoeven leren, bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid,
 toegankelijkheid, meer diensten of lagere kosten van eigenaarschap, etc.)

Creëren ze positieve sociale consequenties 
die je klanten verlangen?
(bv. ze er beter uit laten zien, produceert een 
toename in macht, status, etc.)

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Doen ze iets waar klanten naar op zoek zijn?
(bv. goed design, garanties, specifieke of meer eigenschappen, etc.)

Produceren ze positieve uitkomsten die overeenkomen 
met de succes en falen criteria van je klant?
(bv. betere prestaties, lagere kosten, etc.)

Helpen ze om adoptie makkelijker te maken?
(bv. lagere kosten, minder investering risico’s, 
betere kwaliteit, prestatie, ontwerp, etc.)

 

 

 
 

 
 

Rangschik elke winst van content  op basis van de 
relevantie voor je klant. Is het substantieel of onbelangrijk? 
Geef bij elke winst aan hoe vaak het gebeurd. 

Beschrijf hoecontent de pijn van klanten helpt verlichten. 
Hoe verminderen of elimineren ze negatieve emoties, niet wenselijke 
kosten / situatie’s en risico’s die je klant ervaart voor, nu en tijdens de diverse taken.

Doen ze...

Besparingen opleveren?
(bv. in termen van tijd, geld en moeite?)

Klanten een beter gevoel geven?
(bv. het wegnemen van frustraties, irritatie’s en / of 
zaken die hem / haar hoofdpijn geven, etc.)

Prestaties verbeteren van oplossingen? 
(bv. door nieuwe functionaliteit, beteren prestaties, 
betere kwaliteit, etc.)

Een einde maken aan moeilijkheden en 
uitdagingen die je klanten tegenkomen? 
(bv. dingen makkelijker maken, dingen gedaan krijgen, 
weerstand wegnemen, etc,)

Negatieve sociale consequenties of angsten 
wegnemen die je klanten ervaren?
(bv. gezichtverlies, machtsverlies, vertouwen, status, etc.)

 

 

 

 
 

 
 

Helpt het met wegnemen van risico’s en / of angsten?
(bv. financieel, sociaal, technisch, of iets wat heel erg mis kan gaan, etc.)

Help je klanten beter slapen?
(bv. bij door het oplossen van grote problemen, het wegnemen 
van zorgen, afnemende bezorgdheid, etc.)

Kun je veel voorkomende fouten wegnemen en / of beperken?
(bv. fouten in gebruik, etc.)

Kun je bepaalde barrières wegnemen die voorkomen dat je 
klant je oplossingen (volledig) addopteren?
(bv. lagere kosten of minder kosten om van tevoren te investeren, 
minder te hoeven leren, minder weerstand voor verandering, etc.)

 

 

 

 
 

 

Rangschik elke pijn die je content wegneemt en / of 
vermindert op basis van intensiteit voor je klant. 
Is het heel intenst of valt het mee? 
Geef bij elke pijn aan hoe vaak het voorkomt. 
Beschrijf hoe je klanten zich voelen na de pijnstiller.

 

Content
(ideeën)
Maak een lijst van alle content waarmee je websitebezoekers wil verleiden 
om hun contactgegevens achter te laten, zodat je ze kunt gaan verleiden om klant 
te worden. Of content waarmee je huidige klanten wil verleidenom meer te kopen 
(meer transacties / meer omzet per transactie). Welke content helpt 
(potentiële) klanten een functionele, sociale, emotionele of basisbehoefte op te lossen? 

 
 

 
 

 
 

Mogelijke formats ter inspiratie:

Een whitepaper over een actueel relevant onderwerp voor de doelgroep
Een (bespaar)test of een scan
Een trendrapportage
Een onderzoek
Een videocursus / een videoserie
Een ROI calculator
Een infographic
Een koopgids
Een quiz
Een e-book
How-to-video’s 
Een presentatie 
Een webinar
Een toolkit 
Een offline of online cursus / workshop weg
Een (online) competitie / challenge / hackaton

Rangschik alle content op basis van 
belangrijkheid voor je klant. 
Zijn ze cruciaal of triviaal voor je klant?

 

Winsten
Beschrijf de voordelen die je klant nastreeft, wenst of verrast 
door zou worden. Dit kunnen zowel functioneel nut, sociale 
voordelen, positieve emoties en kostenbesparingen zijn. 

Pijnen

Klanttaken

Beschrijf de negatieve emoties, ongewenste kosten / 
situaties, hindernissen, de risico’s en ervaringen die klanten 
voor, tijdens en / of na taken ervaren. 

Wat vind je klant te veel kosten?
(bv. het kost te veel tijd, kost te veel geld, kost te veel moeite, etc.)

Wat geeft je klant een slecht gevoel?
(bv. frustraties, irritaties, zaken die hem / haar hoofdpijn geven, etc.)

Hoe is de huidige oplossing niet toereikend voor je klant?
(bv. gebrek aan functionaliteiten, prestaties, gebreken, etc.)

Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden en 
uitdagingen die je klant tegenkomt?
(bv. het begrijpen van hoe dingen werken, moeite met dingen gedaan krijgen, weerstand, etc.)

Welke negatieve sociale consequenties en uitdagingen komt je klant tegen?
(bv. gezichtsverlies, macht, vertrouwen, status, etc.)

Welke risico’s is je klant bang voor?
(bv. financieel, sociaal, technisch, of iets wat er heel erg 
verkeerd kan gaan, etc.)

Wat liggen je klanten in de nacht wakker van?
(bv. grote problemen, zorgen, etc.)

Welke gebruikelijke fouten maakt je klant?
(bv. fouten in gebruik, etc.)

Welke barrières zijn er voor klanten om een oplossing te adopteren?
(bv. kosten de van tevoren gemaakt moeten worden, leercurve, 
weerstand tegen verandering, etc.)

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Beschrijven wat het klantsegment wat je wil bedienen wil realiseren. Het 
zouden concrete taken kunnen zijn die ze proberen uit te 
voeren / te voltooien, problemen die ze proberen op te lossen of 
behoeften die ze proberen te voldoen.

Welke functionele taken wil een klant gedaan te krijgen? 
(bv. uitvoeren of voltooien van een specifieke taak, 
het oplossen van een probleem, etc.)

Welke sociale zaken wil een klant?
(bv. er beter uitzien, vergroten van de macht / status, etc.)

Welke emotionele zaken wil een klant?
(bv. een goed gevoel geven, gevoel van controle geven, veiligheid bieden, etc.)

Welke basisbehoeften wil een klant bevredigen?
(bv. communicatie, sex, etc.)

 

 

 

 

 

Rangschik alle zaken 
op basis van 
belangrijkheid 
voor je klant. Is 
het cruciaal of triviaal? 
Geef bij alles aan hoe 
vaak het voorkomt. 

 

 

Welke besparingen zouden de klant blij kunnen maken?
(bv. in termen van tijd, geld en moeite, etc.)

Wat voor uitkomst verwacht je klant en 
wanneer overtreft je deze verwachting? 
(bv. mate van kwaliteit, meer van iets, minder van iets, etc.)

Hoe ‘verwent’ je huidige oplossing je klant? 
(bv. bepaalde functionaliteiten, eigenschappen,
 prestatie, kwaliteit, etc.)

Wat zou het leven van je klant en wat hij / zij 
doet makkelijk kunnen maken?
(bv. een vlakkere leercurve, meer diensten, lagere kosten van eigenaarschap, etc)

Wat voor positief sociaal voordeel zou je klant kunnen wensen?
(bv. zorgt dat ze er goed uitzien, vergroot de macht / status, etc.)

Waar zijn klanten naar op zoek?
(bv. mooi design, garantie’s, specifieke of meer functionaliteiten, etc.)

Hoe meet je klant succes of mislukking? 
(bv. KPI’s, prestatie, kosten, etc.)

Wat zou de mogelijkheid van het adopteren
van een product / dienst kunnen vergroten?
(bv. lagere kosten, minder investering, lager risico, betere 
kwaliteit en / of prestatie, mooier / beter ontwerp, etc.)

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rangschik elke winst op basis van relevantie voor 
je klant. Is het substantieel of relatief onbeduidend? 
Geef bij elke winst aan hoe vaak deze voorkomt. 

 
 

Rangschik elke pijn op basis van intensiteit 
voor je klant. Is het heel intensief of valt het mee? 
Geef bij elke pijn aan hoe vaak het voorkomt. 

Op:

Versie:

Door wie?Voor wie?
dag maand jaar

Geef bij alle zaken de specifieke 
context aan waarin het gebeurd, 
dit kan namelijk restricties of 
beperkingen weergeven. 
(bv. tijdens het autorijden, 
buiten, op kantoor, etc.)

Hoe helpt de content potentiële (klanten) door het oplossen en / of makkelijker maken van taken, door het verlichten of 

het wegnemen van pijnen en / of het creëren van winsten? 

contentpropositie
Wie is je klant? Welke taken wil hij / zij uitvoeren / voltooien (sociaal, functioneeel en / of emotioneel)? 

Wat voor pijnen onstaan hiervoor en welke winsten / voordelen streeft je klant na / worden gewenst of zullen hem / haar verrassen?

klantprofiel / buyer persona



Pijnen 
De negatieve emoties, ongewenste kosten / 

situaties, hindernissen, de risico’s en ervaringen 
die klanten voor, tijdens en / of na taken ervaren. 



• Wat vind ik te veel kosten? 
(bv. het kost te veel tijd, kost te veel geld, kost te veel moeite, etc.) 

• Wat geeft mij een slecht gevoel? 
(bv. frustraties, irritatie’s, zaken die hem / haar hoofdpijn geven, etc.) 

• Hoe voorkomen huidige hulpmiddelen (zoals software, gereedschap, etc) 

om mijn taken goed te vervullen en mijn doelen te bereiken? 
(bv. gebrek aan functionaliteiten, prestaties, gebreken, etc.) 

• Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden en uitdagingen die ik tegenkom, 

wat frustreert me?  
(bv. het begrijpen van hoe dingen werken, moeite met dingen gedaan 

krijgen, weerstand, etc.) 

• Welke negatieve sociale consequenties en uitdagingen komt ikt tegen? 
(bv. gezichtsverlies, macht, vertrouwen, status, etc.)

Hulpvragen



• Welke risico’s ben ik bang voor? 
(bv. financieel, sociaal, technisch, of iets wat er heel erg verkeerd kan gaan, 

etc.) 

• Waar lig ik in de nacht wakker van? 
(bv. grote problemen, zorgen, etc.) 

• Welke gebruikelijke fouten maak ik? 
(bv. fouten in gebruik, etc.) 

• Welke barrières zijn er voor mij om een nieuwe / andere oplossing te 

adopteren? 
(bv. kosten de van tevoren gemaakt moeten worden, leercurve, weerstand 

tegen verandering, etc.)

Hulpvragen



Contentpropositie canvas

Winstverschaffers
Beschrijf hoe je content winsten voor klanten creërt. 
Hoe creëren ze voordelen die je klant verwacht, verlangt, of verrast door wordt? 
Met inname van functionele voordelen, sociale winsten, positieve emoties 
en kostenbesparingen. 

 

Pijnstillers

Creëren ze besparingen die de klant blij maakt?
(bv. in termen van tijd, geld, moeite, etc.)

Produceren ze uitkomsten die je klant verwacht 
of die mogelijk hun verwachting overtreft?
(bv. betere kwaliteit, meer van iets, minder van iets, etc.)

Maken ze het leven van je klanten makkelijk 
op het gebied van bepaalde ta(a)k(en)?
(bv. minder hoeven leren, bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid,
 toegankelijkheid, meer diensten of lagere kosten van eigenaarschap, etc.)

Creëren ze positieve sociale consequenties 
die je klanten verlangen?
(bv. ze er beter uit laten zien, produceert een 
toename in macht, status, etc.)

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Doen ze iets waar klanten naar op zoek zijn?
(bv. goed design, garanties, specifieke of meer eigenschappen, etc.)

Produceren ze positieve uitkomsten die overeenkomen 
met de succes en falen criteria van je klant?
(bv. betere prestaties, lagere kosten, etc.)

Helpen ze om adoptie makkelijker te maken?
(bv. lagere kosten, minder investering risico’s, 
betere kwaliteit, prestatie, ontwerp, etc.)

 

 

 
 

 
 

Rangschik elke winst van content  op basis van de 
relevantie voor je klant. Is het substantieel of onbelangrijk? 
Geef bij elke winst aan hoe vaak het gebeurd. 

Beschrijf hoecontent de pijn van klanten helpt verlichten. 
Hoe verminderen of elimineren ze negatieve emoties, niet wenselijke 
kosten / situatie’s en risico’s die je klant ervaart voor, nu en tijdens de diverse taken.

Doen ze...

Besparingen opleveren?
(bv. in termen van tijd, geld en moeite?)

Klanten een beter gevoel geven?
(bv. het wegnemen van frustraties, irritatie’s en / of 
zaken die hem / haar hoofdpijn geven, etc.)

Prestaties verbeteren van oplossingen? 
(bv. door nieuwe functionaliteit, beteren prestaties, 
betere kwaliteit, etc.)

Een einde maken aan moeilijkheden en 
uitdagingen die je klanten tegenkomen? 
(bv. dingen makkelijker maken, dingen gedaan krijgen, 
weerstand wegnemen, etc,)

Negatieve sociale consequenties of angsten 
wegnemen die je klanten ervaren?
(bv. gezichtverlies, machtsverlies, vertouwen, status, etc.)

 

 

 

 
 

 
 

Helpt het met wegnemen van risico’s en / of angsten?
(bv. financieel, sociaal, technisch, of iets wat heel erg mis kan gaan, etc.)

Help je klanten beter slapen?
(bv. bij door het oplossen van grote problemen, het wegnemen 
van zorgen, afnemende bezorgdheid, etc.)

Kun je veel voorkomende fouten wegnemen en / of beperken?
(bv. fouten in gebruik, etc.)

Kun je bepaalde barrières wegnemen die voorkomen dat je 
klant je oplossingen (volledig) addopteren?
(bv. lagere kosten of minder kosten om van tevoren te investeren, 
minder te hoeven leren, minder weerstand voor verandering, etc.)

 

 

 

 
 

 

Rangschik elke pijn die je content wegneemt en / of 
vermindert op basis van intensiteit voor je klant. 
Is het heel intenst of valt het mee? 
Geef bij elke pijn aan hoe vaak het voorkomt. 
Beschrijf hoe je klanten zich voelen na de pijnstiller.

 

Content
(ideeën)
Maak een lijst van alle content waarmee je websitebezoekers wil verleiden 
om hun contactgegevens achter te laten, zodat je ze kunt gaan verleiden om klant 
te worden. Of content waarmee je huidige klanten wil verleidenom meer te kopen 
(meer transacties / meer omzet per transactie). Welke content helpt 
(potentiële) klanten een functionele, sociale, emotionele of basisbehoefte op te lossen? 

 
 

 
 

 
 

Mogelijke formats ter inspiratie:

Een whitepaper over een actueel relevant onderwerp voor de doelgroep
Een (bespaar)test of een scan
Een trendrapportage
Een onderzoek
Een videocursus / een videoserie
Een ROI calculator
Een infographic
Een koopgids
Een quiz
Een e-book
How-to-video’s 
Een presentatie 
Een webinar
Een toolkit 
Een offline of online cursus / workshop weg
Een (online) competitie / challenge / hackaton

Rangschik alle content op basis van 
belangrijkheid voor je klant. 
Zijn ze cruciaal of triviaal voor je klant?

 

Winsten
Beschrijf de voordelen die je klant nastreeft, wenst of verrast 
door zou worden. Dit kunnen zowel functioneel nut, sociale 
voordelen, positieve emoties en kostenbesparingen zijn. 

Pijnen

Klanttaken

Beschrijf de negatieve emoties, ongewenste kosten / 
situaties, hindernissen, de risico’s en ervaringen die klanten 
voor, tijdens en / of na taken ervaren. 

Wat vind je klant te veel kosten?
(bv. het kost te veel tijd, kost te veel geld, kost te veel moeite, etc.)

Wat geeft je klant een slecht gevoel?
(bv. frustraties, irritaties, zaken die hem / haar hoofdpijn geven, etc.)

Hoe is de huidige oplossing niet toereikend voor je klant?
(bv. gebrek aan functionaliteiten, prestaties, gebreken, etc.)

Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden en 
uitdagingen die je klant tegenkomt?
(bv. het begrijpen van hoe dingen werken, moeite met dingen gedaan krijgen, weerstand, etc.)

Welke negatieve sociale consequenties en uitdagingen komt je klant tegen?
(bv. gezichtsverlies, macht, vertrouwen, status, etc.)

Welke risico’s is je klant bang voor?
(bv. financieel, sociaal, technisch, of iets wat er heel erg 
verkeerd kan gaan, etc.)

Wat liggen je klanten in de nacht wakker van?
(bv. grote problemen, zorgen, etc.)

Welke gebruikelijke fouten maakt je klant?
(bv. fouten in gebruik, etc.)

Welke barrières zijn er voor klanten om een oplossing te adopteren?
(bv. kosten de van tevoren gemaakt moeten worden, leercurve, 
weerstand tegen verandering, etc.)

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Beschrijven wat het klantsegment wat je wil bedienen wil realiseren. Het 
zouden concrete taken kunnen zijn die ze proberen uit te 
voeren / te voltooien, problemen die ze proberen op te lossen of 
behoeften die ze proberen te voldoen.

Welke functionele taken wil een klant gedaan te krijgen? 
(bv. uitvoeren of voltooien van een specifieke taak, 
het oplossen van een probleem, etc.)

Welke sociale zaken wil een klant?
(bv. er beter uitzien, vergroten van de macht / status, etc.)

Welke emotionele zaken wil een klant?
(bv. een goed gevoel geven, gevoel van controle geven, veiligheid bieden, etc.)

Welke basisbehoeften wil een klant bevredigen?
(bv. communicatie, sex, etc.)

 

 

 

 

 

Rangschik alle zaken 
op basis van 
belangrijkheid 
voor je klant. Is 
het cruciaal of triviaal? 
Geef bij alles aan hoe 
vaak het voorkomt. 

 

 

Welke besparingen zouden de klant blij kunnen maken?
(bv. in termen van tijd, geld en moeite, etc.)

Wat voor uitkomst verwacht je klant en 
wanneer overtreft je deze verwachting? 
(bv. mate van kwaliteit, meer van iets, minder van iets, etc.)

Hoe ‘verwent’ je huidige oplossing je klant? 
(bv. bepaalde functionaliteiten, eigenschappen,
 prestatie, kwaliteit, etc.)

Wat zou het leven van je klant en wat hij / zij 
doet makkelijk kunnen maken?
(bv. een vlakkere leercurve, meer diensten, lagere kosten van eigenaarschap, etc)

Wat voor positief sociaal voordeel zou je klant kunnen wensen?
(bv. zorgt dat ze er goed uitzien, vergroot de macht / status, etc.)

Waar zijn klanten naar op zoek?
(bv. mooi design, garantie’s, specifieke of meer functionaliteiten, etc.)

Hoe meet je klant succes of mislukking? 
(bv. KPI’s, prestatie, kosten, etc.)

Wat zou de mogelijkheid van het adopteren
van een product / dienst kunnen vergroten?
(bv. lagere kosten, minder investering, lager risico, betere 
kwaliteit en / of prestatie, mooier / beter ontwerp, etc.)

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rangschik elke winst op basis van relevantie voor 
je klant. Is het substantieel of relatief onbeduidend? 
Geef bij elke winst aan hoe vaak deze voorkomt. 

 
 

Rangschik elke pijn op basis van intensiteit 
voor je klant. Is het heel intensief of valt het mee? 
Geef bij elke pijn aan hoe vaak het voorkomt. 

Op:

Versie:

Door wie?Voor wie?
dag maand jaar

Geef bij alle zaken de specifieke 
context aan waarin het gebeurd, 
dit kan namelijk restricties of 
beperkingen weergeven. 
(bv. tijdens het autorijden, 
buiten, op kantoor, etc.)

Hoe helpt de content potentiële (klanten) door het oplossen en / of makkelijker maken van taken, door het verlichten of 

het wegnemen van pijnen en / of het creëren van winsten? 

contentpropositie
Wie is je klant? Welke taken wil hij / zij uitvoeren / voltooien (sociaal, functioneeel en / of emotioneel)? 

Wat voor pijnen onstaan hiervoor en welke winsten / voordelen streeft je klant na / worden gewenst of zullen hem / haar verrassen?

klantprofiel / buyer persona



Winsten 
De voordelen die je klant nastreeft, wenst of 

verrast door zou worden. Dit kunnen zowel 
functioneel nut, sociale voordelen, positieve 

emoties en kostenbesparingen zijn. 



• Welke besparingen zouden mij blij kunnen maken? 
(bv. in termen van tijd, geld en moeite, etc.) 

• Wat voor uitkomst verwacht ik en wanneer wordt deze verwachting 

overtroffen?  
(bv. mate van kwaliteit, meer van iets, minder van iets, etc.) 

• Hoe helpen huidige hulpmiddelen (zoals software, gereedschap, etc) om 

mijn taken goed te vervullen en mijn doelen te bereiken? 
(bv. bepaalde functionaliteiten, eigenschappen, prestatie, kwaliteit, etc.) 

• Wat zou mijn leven en wat ik doe makkelijk 
kunnen maken, waar droom ik van? 
(bv. een vlakkere leercurve, meer diensten, lagere kosten van 

eigenaarschap, etc)

Hulpvragen



• Wat voor positief sociaal voordeel zou ik kunnen wensen? 
(bv. zorgt dat ze er goed uitzien, vergroot de macht / status, etc.) 

• Waar ben ik naar op zoek, wat zou ik waarderen / fijn vinden? 
(bv. mooi design, garantie’s, specifieke of meer functionaliteiten, etc.) 

• Hoe meet ik succes of mislukking?  
(bv. KPI’s, prestatie, kosten, etc.) 

• Wat zou de mogelijkheid van het adopteren van een nieuw  
hulpmiddel (product /dienst) kunnen vergroten? 
(bv. lagere kosten, minder investering, lager risico, betere kwaliteit  
en / of prestatie, mooier / beter ontwerp, etc.)

Hulpvragen



Contentpropositie canvas

Winstverschaffers
Beschrijf hoe je content winsten voor klanten creërt. 
Hoe creëren ze voordelen die je klant verwacht, verlangt, of verrast door wordt? 
Met inname van functionele voordelen, sociale winsten, positieve emoties 
en kostenbesparingen. 

 

Pijnstillers

Creëren ze besparingen die de klant blij maakt?
(bv. in termen van tijd, geld, moeite, etc.)

Produceren ze uitkomsten die je klant verwacht 
of die mogelijk hun verwachting overtreft?
(bv. betere kwaliteit, meer van iets, minder van iets, etc.)

Maken ze het leven van je klanten makkelijk 
op het gebied van bepaalde ta(a)k(en)?
(bv. minder hoeven leren, bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid,
 toegankelijkheid, meer diensten of lagere kosten van eigenaarschap, etc.)

Creëren ze positieve sociale consequenties 
die je klanten verlangen?
(bv. ze er beter uit laten zien, produceert een 
toename in macht, status, etc.)

 

 
 

  
 

 
 

 
 

Doen ze iets waar klanten naar op zoek zijn?
(bv. goed design, garanties, specifieke of meer eigenschappen, etc.)

Produceren ze positieve uitkomsten die overeenkomen 
met de succes en falen criteria van je klant?
(bv. betere prestaties, lagere kosten, etc.)

Helpen ze om adoptie makkelijker te maken?
(bv. lagere kosten, minder investering risico’s, 
betere kwaliteit, prestatie, ontwerp, etc.)

 

 

 
 

 
 

Rangschik elke winst van content  op basis van de 
relevantie voor je klant. Is het substantieel of onbelangrijk? 
Geef bij elke winst aan hoe vaak het gebeurd. 

Beschrijf hoecontent de pijn van klanten helpt verlichten. 
Hoe verminderen of elimineren ze negatieve emoties, niet wenselijke 
kosten / situatie’s en risico’s die je klant ervaart voor, nu en tijdens de diverse taken.

Doen ze...

Besparingen opleveren?
(bv. in termen van tijd, geld en moeite?)

Klanten een beter gevoel geven?
(bv. het wegnemen van frustraties, irritatie’s en / of 
zaken die hem / haar hoofdpijn geven, etc.)

Prestaties verbeteren van oplossingen? 
(bv. door nieuwe functionaliteit, beteren prestaties, 
betere kwaliteit, etc.)

Een einde maken aan moeilijkheden en 
uitdagingen die je klanten tegenkomen? 
(bv. dingen makkelijker maken, dingen gedaan krijgen, 
weerstand wegnemen, etc,)

Negatieve sociale consequenties of angsten 
wegnemen die je klanten ervaren?
(bv. gezichtverlies, machtsverlies, vertouwen, status, etc.)

 

 

 

 
 

 
 

Helpt het met wegnemen van risico’s en / of angsten?
(bv. financieel, sociaal, technisch, of iets wat heel erg mis kan gaan, etc.)

Help je klanten beter slapen?
(bv. bij door het oplossen van grote problemen, het wegnemen 
van zorgen, afnemende bezorgdheid, etc.)

Kun je veel voorkomende fouten wegnemen en / of beperken?
(bv. fouten in gebruik, etc.)

Kun je bepaalde barrières wegnemen die voorkomen dat je 
klant je oplossingen (volledig) addopteren?
(bv. lagere kosten of minder kosten om van tevoren te investeren, 
minder te hoeven leren, minder weerstand voor verandering, etc.)

 

 

 

 
 

 

Rangschik elke pijn die je content wegneemt en / of 
vermindert op basis van intensiteit voor je klant. 
Is het heel intenst of valt het mee? 
Geef bij elke pijn aan hoe vaak het voorkomt. 
Beschrijf hoe je klanten zich voelen na de pijnstiller.

 

Content
(ideeën)
Maak een lijst van alle content waarmee je websitebezoekers wil verleiden 
om hun contactgegevens achter te laten, zodat je ze kunt gaan verleiden om klant 
te worden. Of content waarmee je huidige klanten wil verleidenom meer te kopen 
(meer transacties / meer omzet per transactie). Welke content helpt 
(potentiële) klanten een functionele, sociale, emotionele of basisbehoefte op te lossen? 

 
 

 
 

 
 

Mogelijke formats ter inspiratie:

Een whitepaper over een actueel relevant onderwerp voor de doelgroep
Een (bespaar)test of een scan
Een trendrapportage
Een onderzoek
Een videocursus / een videoserie
Een ROI calculator
Een infographic
Een koopgids
Een quiz
Een e-book
How-to-video’s 
Een presentatie 
Een webinar
Een toolkit 
Een offline of online cursus / workshop weg
Een (online) competitie / challenge / hackaton

Rangschik alle content op basis van 
belangrijkheid voor je klant. 
Zijn ze cruciaal of triviaal voor je klant?

 

Winsten
Beschrijf de voordelen die je klant nastreeft, wenst of verrast 
door zou worden. Dit kunnen zowel functioneel nut, sociale 
voordelen, positieve emoties en kostenbesparingen zijn. 

Pijnen

Klanttaken

Beschrijf de negatieve emoties, ongewenste kosten / 
situaties, hindernissen, de risico’s en ervaringen die klanten 
voor, tijdens en / of na taken ervaren. 

Wat vind je klant te veel kosten?
(bv. het kost te veel tijd, kost te veel geld, kost te veel moeite, etc.)

Wat geeft je klant een slecht gevoel?
(bv. frustraties, irritaties, zaken die hem / haar hoofdpijn geven, etc.)

Hoe is de huidige oplossing niet toereikend voor je klant?
(bv. gebrek aan functionaliteiten, prestaties, gebreken, etc.)

Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden en 
uitdagingen die je klant tegenkomt?
(bv. het begrijpen van hoe dingen werken, moeite met dingen gedaan krijgen, weerstand, etc.)

Welke negatieve sociale consequenties en uitdagingen komt je klant tegen?
(bv. gezichtsverlies, macht, vertrouwen, status, etc.)

Welke risico’s is je klant bang voor?
(bv. financieel, sociaal, technisch, of iets wat er heel erg 
verkeerd kan gaan, etc.)

Wat liggen je klanten in de nacht wakker van?
(bv. grote problemen, zorgen, etc.)

Welke gebruikelijke fouten maakt je klant?
(bv. fouten in gebruik, etc.)

Welke barrières zijn er voor klanten om een oplossing te adopteren?
(bv. kosten de van tevoren gemaakt moeten worden, leercurve, 
weerstand tegen verandering, etc.)

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Beschrijven wat het klantsegment wat je wil bedienen wil realiseren. Het 
zouden concrete taken kunnen zijn die ze proberen uit te 
voeren / te voltooien, problemen die ze proberen op te lossen of 
behoeften die ze proberen te voldoen.

Welke functionele taken wil een klant gedaan te krijgen? 
(bv. uitvoeren of voltooien van een specifieke taak, 
het oplossen van een probleem, etc.)

Welke sociale zaken wil een klant?
(bv. er beter uitzien, vergroten van de macht / status, etc.)

Welke emotionele zaken wil een klant?
(bv. een goed gevoel geven, gevoel van controle geven, veiligheid bieden, etc.)

Welke basisbehoeften wil een klant bevredigen?
(bv. communicatie, sex, etc.)

 

 

 

 

 

Rangschik alle zaken 
op basis van 
belangrijkheid 
voor je klant. Is 
het cruciaal of triviaal? 
Geef bij alles aan hoe 
vaak het voorkomt. 

 

 

Welke besparingen zouden de klant blij kunnen maken?
(bv. in termen van tijd, geld en moeite, etc.)

Wat voor uitkomst verwacht je klant en 
wanneer overtreft je deze verwachting? 
(bv. mate van kwaliteit, meer van iets, minder van iets, etc.)

Hoe ‘verwent’ je huidige oplossing je klant? 
(bv. bepaalde functionaliteiten, eigenschappen,
 prestatie, kwaliteit, etc.)

Wat zou het leven van je klant en wat hij / zij 
doet makkelijk kunnen maken?
(bv. een vlakkere leercurve, meer diensten, lagere kosten van eigenaarschap, etc)

Wat voor positief sociaal voordeel zou je klant kunnen wensen?
(bv. zorgt dat ze er goed uitzien, vergroot de macht / status, etc.)

Waar zijn klanten naar op zoek?
(bv. mooi design, garantie’s, specifieke of meer functionaliteiten, etc.)

Hoe meet je klant succes of mislukking? 
(bv. KPI’s, prestatie, kosten, etc.)

Wat zou de mogelijkheid van het adopteren
van een product / dienst kunnen vergroten?
(bv. lagere kosten, minder investering, lager risico, betere 
kwaliteit en / of prestatie, mooier / beter ontwerp, etc.)

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Rangschik elke winst op basis van relevantie voor 
je klant. Is het substantieel of relatief onbeduidend? 
Geef bij elke winst aan hoe vaak deze voorkomt. 

 
 

Rangschik elke pijn op basis van intensiteit 
voor je klant. Is het heel intensief of valt het mee? 
Geef bij elke pijn aan hoe vaak het voorkomt. 

Op:

Versie:

Door wie?Voor wie?
dag maand jaar

Geef bij alle zaken de specifieke 
context aan waarin het gebeurd, 
dit kan namelijk restricties of 
beperkingen weergeven. 
(bv. tijdens het autorijden, 
buiten, op kantoor, etc.)

Hoe helpt de content potentiële (klanten) door het oplossen en / of makkelijker maken van taken, door het verlichten of 

het wegnemen van pijnen en / of het creëren van winsten? 

contentpropositie
Wie is je klant? Welke taken wil hij / zij uitvoeren / voltooien (sociaal, functioneeel en / of emotioneel)? 

Wat voor pijnen onstaan hiervoor en welke winsten / voordelen streeft je klant na / worden gewenst of zullen hem / haar verrassen?

klantprofiel / buyer persona



Prioriseer taken, pijnen en winsten.



+

-

taak
taak

taak

taak
taak

taak

taak

belangrijk

onbelangrijk

Wat is het belang van een 
taak voor een klant? 

Weeg taken op basis van hun belang voor klanten.



+

-

pijnpunt

pijnpunt

pijnpunt

pijnpunt

pijnpunt

pijnpunt

pijnpunt

extreem

gemiddeld

Wat is de ernst van de 
pijnpunten voor een klant? 

Weeg pijnpunten naar hun erst volgens klanten.



+

-

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

essentieel

leuk om te hebben

Wat is de ernst van de 
winsten voor een klant? 

Weeg de gewenste winsten / voordelen naar hoe 
essentieel zij zijn volgens klanten.


