
Wat doen We? 
Workshops en incompanytrainingen:
- Persona’s ontwerpen
- MotivatieScannerTM methode
Onze workshops en trainingen zijn erg effectief als 
voorbereiding voor programma’s zoals: Social Selling,  
Lean, Customer Yourney, Big Data -clusteranalyse,  
Customer Service Excellence, en Rockefeller Habits.

Presentaties en lezingen:
- De waarde van persona’s voor je bedrijf
- Gedragspsychologie en neuromarketing
- Understanding irrational human behavior 
-  Futureproof your business by focussing on 

customer behavior

PERSONA ACADEMY

specialist in klantgedrag

Hoe kun je het gedrag 
van (potentiële) klanten 
beter begrijpen? 
Mensen zijn rationele wezens die zich 
irrationeel gedragen. Ze zeggen wat 
ze denken maar doen wat ze voelen. 
Dat geldt ook voor jouw klanten. 

Persona
De Persona Academy geeft trainingen aan communicatieprofessionals en ondernemers om het gedrag van (potentiële) klanten 
beter te begrijpen. We leren je hoe het brein van je klant werkt en hoe je hierop kunt anticiperen. Dit doen we onder andere 
met behulp van persona-modellen. Een persona is een gedetailleerde beschrijving van een voorbeeldklant die een specifieke 
doelgroep vertegenwoordigt. De meest gebruikte persona’s zijn: buyer persona’s voor klantprocessen en user persona’s  
om onder andere gebruikerservaringen in webdesign en online marketing te optimaliseren.

Goed inzicht in klantgedrag kan worden ingezet om veranderprocessen in je bedrijf te initiëren en klantbehoeften vóór te zijn, 
maar ook om je organisatie te optimaliseren. We hebben hiervoor een praktische aanpak uitgewerkt. We leggen uit hoe klant- 
en toepassingsgericht handelen je bedrijf kan laten groeien zonder de organisatie te veranderen. 

© Persona Academy. www.persona-academy.com | contact@persona-academy.com | 06 57 333 511 



1.1 Company MaslowtM

De Company Maslow is een eenvoudige maar erg 
effectieve methode om een profiel van het bedrijf 
te maken. Wat is de behoefte van een bedrijf ? 
Producten, Service, Relaties, Strategie en Visie. 
Wanneer je deze onderwerpen onder elkaar plaatst 
krijg je een zeer goed beeld van een bedrijf of 
organisatie. 

2.1 Van markt naar mens
Markten kopen geen spullen en nemen geen diensten 
af, dat doen mensen. De 6x zoom klantprofiel aanpak 
is een methode om net zo lang in te zoomen op je 
doelgroep totdat je een mens tegenkomt en hem 
of haar in de ogen kunt kijken. Hoe beter je je klant 
kunt herkennen als mens hoe beter je kan inspelen 
op zijn behoeften en wensen.  

2.2 Focusklant 
De antwoorden uit stap 2.1 worden ingevuld in een 
schetsprofiel. Elk persoon heeft verschillende lagen; 
feiten en cijfers, intuitieve behoeften en insticntief 
gedrag, maar ook zijn of haar persoonlijke verhaal. 
We beperken ons hierbij niet tot één functietitel 
of beschrijving maar richten ons op gelijksoortige 
behoeften. 

2.3 Onderzoeken & valideren
Het schetsprofiel dat is uitgewerkt in stap 2.2 is een 
belangrijk resultaat, maar het krijgt alleen kwaliteit 
als het wordt onderzocht en gevalideerd. Dit gebeurt 
o.a. met behulp van interviews met klanten maar 
ook oud-klanten, en bijna-klanten. 

2.4 Persona Profiel
Met de inzichten uit stap 2.3 kunnen we een gevali-
deerd profiel uitwerken. Dit is een representatief 
persona profiel waar je op kunt vertrouwen. 

3.2 true PersonatM

Uit de MotivatieScan komen altijd zeer verrassende 
en waardevolle inzichten.   Deze verrijken het Persona 
Profiel en maken het een zeer krachtig model om je 
klant echt te begrijpen en te kunnen anticiperen  op 
zijn toekomstige behoeften. Je weet wat je klant wil 
voordat hij het je vertelt. 

3.1 MotivatieScantM

Motivatie = behoefte + emotie.  
De Company Maslow uit stap 1.1 brengen we in 
relatie met het persona profiel uit stap 2.4. Een klant 
heeft o.a. functionele behoeften, ego-behoeften en 
emoties uit eerdere ervaringen. Brainstormen aan de 
hand van de antwoorden leveren diepe inzichten op.

1.2 Product- marktcombinaties
Welke producten of diensten lever je aan welke 
klanten? De combinaties die je hiermee kunt maken 
leveren een product-marktcombinatie op.  Vervolgens  
onderzoeken we welke productcombinatie het 
meest relevant is voor jouw bedrijf. Hierbij gaat het 
om marktgrootte en gebruiksvolume. 
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JOHNCommercieel directeur
Contactcenter

DOELEN
Dat het Contact center een 

perfect functionerende 
klantenmachine is. Iedereen doet 

zijn taak en het geld stroomt binnen 

FRUSTRATIES
Weglopende of ontevreden klanten

TEVREDEN 
Bij voortdurende groei

MARKTSEGMENTEN 
EN -VOLUME  

KLANT-GEBRUIKSFREQUENTIE

31%
 C.D.  Contactcenter > Relevant bij elke nieuwe opdracht

 Communicatieprofessionals > Relevant bij elke nieuwe klant

 DGA MKB grafische industrie > 1x per 2 jaar

 Partners > Sluit aan bij eigen programma’s

 Adviseurs-doorverwijzers > 

DGA MKB

Communicatieprofessionals

Commercieel directeur 
Contactcenter

Partners

Adviseurs-doorverwijzers
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PROFIEL BESCHRIJVING
John (Johnny). Hij is een 
self- made man, heeft zich 
opgewerkt binnen verschillende 
contact centers tot commercieel 
directeur. Hij is erg ambitieus en 

laat zich niet snel ergens door 
afschrikken. Hij is erg gesteld 

op geld en status.
Zijn vakanties brengt hij 

door op Ibiza of Saint-
Tropez. Hij vind 
uiterljke verzorging 
belangrijk. John Leeft 
voor zijn werk. 
Hij is pas tevreden als 
hij een royale bonus 

heeft verdiend. 

FUNCTIE INHOUD

De Commercieel Directeur (CD) 
is lid van het MT en bepaald het 

commerciële beleid en strategie. Hij 
draagt verantwoording af aan de CEO/

eigenaar. Deze functie is verantwoordelijk 
voor omzet en resultaat. Grootste uitda-

ging is het behouden van bestaan-
de klanten en nieuwe klanten 

binnenhalen. 
CD wordt geïnformeerd door 

Accountmanagers en Team-
leiders. Hij houdt zich op de 
hoogte van ontwikkelingen  
door nieuwsbrieven van 
XXX en seminars van XXX.

ROL & GEDRAG

De CD heeft een zeer uitge-
breide ervaring binnen de 

telemarketing wereld. Hij 
Heeft tijdens zijn jeugd veel ge-

werkt als Agent. Opgeklommen tot 
teamleider, supervisor en na een salestrai-

ning Accountmanager. Na de overname 
van een concurrent huidige functie ge-

kregen. 
Grootste teleurstelling: 

als klanten weglopen 

PRODUCT-
MARKTCOMBINATIE 

SLIMME KLANT-PERSONA’S 
VOOR CONTACT CENTERS

Contact Centers werken al 
vaker met Person’as. 

De werkwijze van de 
Persona Academy/Yiist 

is nog onbekend. 

BRANCHE
De Persona Academy 

richt zich op 
Contact Centers 

met meerdere 
klanten. (niet de 

in-company CC’s). 
Automatisering van 

Customer Journey’s  
is een belangrijke 
trend. Doel is om 
optimale Customer 
Service bieden. 

TYPE BEDRIJF 
Call Center, met 
80 fte, omzet 
6.000.000. 

Bedrijf bestaat 
5 jaar.

VAKJARGON
Callcenters //Contactcenter

//Telemarketing//Bellen//
Outbound //Inbound//

Conversies Effi  ciency //
Callcenter Medewerkers //

Marketing Campagnes & -Trends//
Agents //B-To-C en B-To-B Markt. 

AUTOMATED SKILLS
Verkopen, overtuigen, praten. 

Argumenteren. 
Verkooptechnieken

KARAKTER

Rechtuit, vastberaden, 
leider.
Probleem oplosser. 
Goed geïnformeerd.

PROFIEL
functie: Commercieel directeur
leeftijd: 37

Opleiding: Havo, 
Sales trainingen
Inkomen: 150.000 

Burgerlijke staat: 
Vriendin

Hobbies/Gadgets
Voetbal, 
Autosport, F1

contact centers tot commercieel 
directeur. Hij is erg ambitieus en 

laat zich niet snel ergens door 
afschrikken. Hij is erg gesteld 

op geld en status.
Zijn vakanties brengt hij 

door op Ibiza of Saint-

Rechtuit, vastberaden, 

contact centers tot commercieel 
directeur. Hij is erg ambitieus en 

laat zich niet snel ergens door 
afschrikken. Hij is erg gesteld 

op geld en status.
Zijn vakanties brengt hij 

door op Ibiza of Saint-
Tropez. Hij vind 
uiterljke verzorging 
belangrijk. John Leeft 
voor zijn werk.
belangrijk. John 
voor zijn werk.
belangrijk. John 

Hij is pas tevreden als 
hij een royale bonus 

heeft verdiend. 

SCHOENTYPEWEBSITES & APPSAUTOTYPE VOORKEURMERKEN

PERSONA
PROFILE

“COMPANY 
NAME”

Ratio:
Feiten & data

onboarding
Klantkennis is niet uitsluitend voor 
sales of marketingspecialisten 
maar juist voor alle medewerkers 
in de organisatie. Een life size 
visualisatie, persona kaarten en 
moodboards kunnen effectief 
ingezet worden.

Corporate helft Mens helft

intUitiE:
Ervaringen &  
geautomatiseerde  
kennis
 

inStinCt: 
drijfveren & ambitie

Persona Profiel (voorbeeld)

JoHn
directeur Contact center

Mensen zeggen  
wat ze denken

Maar mensen  
doen wat ze 

voelen

doelen
Dat het Contact center een 

perfect functionerende 
klantenmachine is. Iedereen doet 

zijn taak en het geld stroomt binnen 

FruStratIeS
Weglopende of ontevreden klanten

tevreden  
Bij voortdurende groei
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Jan van der SPoel  
Founder | Creatief strateeg | Persona trainer

Ik denk, schrijf en spreek graag over menselijke eigenschappen en gedrag. Ben gefascineerd door het brein en 
waarom mensen doen wat ze doen. 

Je kan deze tijd ervaren als overrompelend en complex. Je kan het jammer vinden dat veel oude waarden worden 
herschreven door bijvoorbeeld social media protocollen. Maar je kan er ook in meegaan, ervan genieten, de 
energie voelen van de nieuwe tijd. Kansen zien en proberen op de golven mee te rijden. Dat doe ik.
Ik ben gegrepen door het idee dat als je je verdiept in de onbewuste behoeften van mensen je ze beter begrijpt. 

Ondernemers inzicht geven in het gedrag van hun klanten. Hen te inspireren en in staat stellen om mee te rijden 
op de golf van kansen en mogelijkheden, dat geeft mij net zoveel energie als een verse batterij van Tesla.

C H A N G E 
A G E N T S

CH
AN

GE
 

AG
EN

TS

Yiist Change agents, strategisch partner
Waar de Persona Academy stopt bij het uitleggen en trainen van de kennis, gaat Yiist Change Agents verder en 
helpt ondernemers om de complete MotivatieScanner methode uit te voeren. De verkregen inzichten worden met 
behulp van passende vormgeving en een introductieprogramma verankerd in de organisatie.  www.yiist.com

Wil je meer weten? Mail of bel en onder het genot van een kopje koffie kunnen we onderzoeken wat we voor jouw  
organisatie kunnen betekenen
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