
1. Vertaal jouw positionering naar een passende propositie

2. Segmenteren moet je leren

Voordat je de juiste doelgroep gaat benaderen is het verstandig om terug te gaan naar de tekentafel. 
Trek de positionering strak of zorg voor een goede update. Als jouw positionering klopt, dan kan deze 
worden doorvertaald naar een propositie.  

Ga voor een match tussen de waardepropositie en jouw klantsegment(en). Want pas wanneer potentiële 
klanten zich herkennen in het probleem dat jij beschrijft, staan ze open voor jouw oplossing. Wil je je 
verdiepen in een heldere positionering en propositie? Check dit e-book dan eens! 

Schiet met scherp, niet met hagel. Kiezen kan soms lastig zijn, maar alleen als je jezelf specialiseert – 
en je diensten en producten niet aan iedereen verkoopt – maak je de organisatie uniek. Daarnaast kan 
je alleen zo een argumentatie creëren waar potentiële klanten zich in herkennen. 

Door de tool Waarde Propositie Canvas in te vullen beschrijf je de 
functionaliteiten in termen van potentiële ‘voordeelverschaffers’ en 
‘pijnverzachters’. Laat deze vervolgens aansluiten op de voordelen 
en pijnpunten die jouw beoogde klanten mogelijk ervaren.  

3. Denk in productmarkt-combinaties (PMC)

De markt waarin jouw organisatie opereert deel je op in segmenten, maar hoe doe je dat precies? 
Denk van buiten naar binnen. Dus niet: wij zoeken MKB-bedrijven met meer dan 100 werknemers. 
Kies in plaats daarvan een klein aantal specifieke segmenten en onderzoek de pijnpunten, uitdagingen 
én kansen die spelen per segment.  

Een paar voorbeelden: accountancy kantoren met 10-100 medewerkers of maakbedrijven in de metaal. 
Door goed na te denken én op te schrijven hoe jouw product of dienst een pijnpunt zou kunnen oplos-
sen voor deze specifieke groepen prospects, creëer je productmarkt-combinaties. 

Jij wil toch ook op de juiste manier je doelgroepen benaderen? 
Volg dan de 5 stappen uit deze checklist... 
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4. Maak je data op orde

De basis van een doelgroepanalyse is jouw eigen CRM-systeem. Kijk naar de kwaliteit ervan: is er een 
duidelijke brancheverdeling? Wellicht heb je alleen hiermee nog geen zicht op de gehele markt. 
Verrijk dan de data door te onderzoeken welk deel van de markt je mist. Een dataleverancier kan zowel 
look-a-likes als gap analyses uitvoeren. Zorg dat je een compleet beeld hebt van de voor jou interes-
sante markten.  

Een eenvoudige eerste stap is het kopen SBI-lijsten van de Kamer van Koophandel. SBI staat voor 
standaard bedrijfsindeling, en laat zien wat de activiteit(en) zijn van alle ingeschreven bedrijven. 

5. Zoek actief naar contactpersonen op LinkedIn 

Wist je dat 80% van de beroepsbevolking een LinkedIn-profiel heeft? Zoek daarom de juiste contac-
tenpersonen via LinkedIn Sales Navigator. Deze tool maakt het ook mogelijk om tags en notities toe te 
voegen aan elke individuele prospect. Denk bijvoorbeeld aan de tag ‘beslissingsbevoegd’. 

En als je in contact wil komen met - voor jou - interessante mensen, is het van belang dat je goed 
hebt nagedacht over de vraag waarom het – juist ook voor de ander - interessant kan zijn. Zorg daar-
om voor een logische aanleiding. Wellicht kan je een inspirerend nieuwsartikel of een whitepaper delen 
om een gesprek op gang te brengen.  

Wil jij winnen door marketing en sales?  

Maak dan eerst een deep dive en neem je positionering en propositie 
onder de loep. In dit e-book vertellen we je alle ins en outs!

!

035 7999 010 | info@canvasscompany.nl

https://canvasscompany.nl/online-marketing-en-sales-proces/



