
MEER BUSINESS MET 
EEN BETERE  

PRODUCT-MARKET FIT 
DOOR EEN BETERE 

KLANTSEGMENTATIE



Waarom de 
klantsegmentatie zo 

belangrijk is?



Zonder focus op een bepaald 
segment, leer je de klant niet 
goed kennen en kun je geen 
geen producten / diensten 
leveren die perfect in de 
specifieke behoeften voorzien. 
Kun je niet onderscheidend 
zijn.



Heb je die focus wel. Zullen 
je producten & diensten 

voelen als een maatpak. 
Dan zal de 

klanttevredenheid, 
klantloyaliteit en de customer 

lifetime value behoorlijk 
stijgen. 



Bovendien zorgt een 
segmentfocus voor snellere 
groei. Een mogelijkheid om 
sneller middelen te vergaren 

om verder te groeien.



Op basis van welke 
factoren kan ik 
segmenteren?



categorie subcategorie variabelen

persoonsgebonden 
kenmerken van de 
afnemers

geografisch ‣ regio / provincie / postcodegebied 
‣ urbanisatiegraad

demografisch en  
socio-economisch

‣ leeftijd 
‣ geslacht 
‣ gezinsfase 
‣ gezindsgrootte 
‣ religie 
‣ inkomen 
‣ beroep 
‣ opleiding 
‣ werkstandklasse

psychografisch
‣ levensstijl 
‣ (eind)waarden 
‣ persoonlijkheid

segmentatietabel - deel 1



categorie subcategorie variabelen

productcategorie producteigenschappen ‣ belang van producteigenschappen  
(relevantie en associaties)

koopgedrag

‣ Rol in beslissingsproces (initiator: wie  
initieert de behoefte? Beïnvloeder: wie beïnvloedt de keuze? Beslisser: 
wie neemt de koopbeslissing? 

‣ Koopproces 
‣ Koop- en / of winkelgedrag

gebruiksgedrag

‣ (product)betrokkenheid en gebruikshoeveelheid  
(lichte, matige, zware gebruiker) 

‣ gebruikssituaties 
‣ gebruiksstatus

segmentatietabel - deel 2



categorie subcategorie variabelen

merkbinding merkbekendheid
‣ t.o.v. ‘eigen’ merk / fase in koopproces (mate van bekendheid,  

wel geen koper) 
‣ t.o.v. concurrerende merken: overwergingsset

merkassociaties ‣ ‘eigen’ merk (sterke, uniekheid) 
‣ concurrerende merken

merktrouw
‣ emotioneel (aanbevolen, merkamabssadeur) 
‣ gedragsloyaliteit  

(‘share of wallet’, switchgedrag)

segmentatietabel - deel 3



categorie subcategorie variabelen

B2B demografisch
‣ bedrijfstak 
‣ bedrijfsomvang 
‣ locatie

gebruiksvariabelen
‣ technologie (benodigde technologie bij de klant) 
‣ gebruiksstatus (zware, lichte of geen gebruiker) 
‣ klantcapaciteiten (behoefte aan service)

inkoopbenadering

‣ inkooporganisatie (centraal, decentraal) 
‣ machtsstructuur (technisch georiënteerd, financieel, etc.) 
‣ soort relatie (sterk, zwak) 
‣ inkoopbeleid (leasing, service, systemen, etc.) 
‣ inkoopcriteria (kwaliteit, service, prijs, etc.)

situatiegebonden  
factoren

‣ urgentie van levering 
‣ toepassing van geleverde product 
‣ ordergrootte

persoonlijke 
karakteristieken

‣ mate van gelijkenis met leverend bedrijf 
‣ risicohouding 
‣ leveranciertrouw 

segmentatietabel - deel 3 / primair B2B



Waar moet een goede 
segmentatie aan voldoen?



• Homogeniteit / heterogeniteit. Hoe homogener een segment, des 
te beter. Als jullie meerdere segmenten bedienen, zorg dan voor 
veel heterogeniteit tussen de segmenten.  

• Voldoende omvang. Segmenten moeten groot genoeg zijn om een 
winstgevende exploitatie mogelijk te maken.  

• Meetbaar / identificeerbaar. Zorg dat het segment zo duidelijk 
mogelijk te definiëren is, zodat er doelstellingen, gewenste 
resultaten, KPI’s en strategie gevormd / gedefinieerd kunnen 
worden op basis hiervan.  

• Bereikbaar. Het segment moet bekend gemaakt kunnen worden 
met het aanbod en het aanbod moet gedistribueerd kunnen 
worden. Als de doelgroep niet bereikbaar is worden marketing, 
reclame, service, distributie al snel te duur en niet zinvol. Zijn al dus 
al mogelijke kanalen (distributie & reclame)? 


