
PERSONA’S, EN DAN?



PERSONA’S, EN DAN?

• Persona’s vaak al aanwezig

• Gebruikt bij grote marketingcampagnes

• Ook voor product- en servicecontent veel te winnen



• Maak nieuwe website

• Klantgericht (marketing) ipv productgericht (IT)

• Offline experience naar online

• Market hunting

• Stakeholder management (belangen)

• Zullen we persona’s gaan gebruiken?

AANLEIDING:
Nieuwe website Nyenrode



Op welk moment is een 

persona relevant?

Wie is de eigenaar 

van de persona’s?

Hoe vertalen we 

persona’s

naar design?

Hoe maak je 

persona’s bruikbaar?

PERSONA’S
Ok, maaruh….

Schrijven we content voor 

persona’s

om te positioneren ?

Wat is de relatie tussen

onze persona’s

en onze klanten?

Hoe gebruik je 

persona’s door 

de hele keten?

Hoe managen we de 

verandering 

naar personadenken?

Hoeveel persona’s

hebben we nodig?

Hoe kunnen persona’s

helpen bij personalisatie?

Hoe motiveren we het gebruik 

van persona’s intern?

Met wie maak ik de 

persona’s?

Hoe blijven we trouw aan 

onze persona’s?

Wat is de relatie tussen 

persona’s en de 

customer journey?

Welke persona krijgt

voorrang op home?

Waar baseren we 

de persona’s op

Hoe passen we

persona’s toe in het 

functioneel ontwerp?



CONCREETWaar baseren we 

de persona’s op

Hoeveel persona’s

hebben we nodig?

Hoe maak je 

persona’s bruikbaar?
Op welk moment is een 

persona relevant?

Wie is de eigenaar 

van de persona’s?

recruiters

Met wie maak ik de 

persona’s?



CUSTOMER JOURNEY
(Emotie & Touchpoints)

Hoe gebruik je 

persona’s door 

de hele keten?

Wat is de relatie tussen 

persona’s en de 

customer journey?



FUNCTIONEEL ONTWERP

• Generiek ontwerp (verschillende persona’s)

• Discussie en proces over persona’s belangrijk

• Toets aannames bij de klant

Hoe motiveren we het gebruik 

van persona’s intern?

Wat is de relatie tussen

onze persona’s

en onze klanten?
Hoe managen we de 

verandering 

naar personadenken?

Hoe passen we

persona’s toe in het 

functioneel ontwerp?



INTERACTION & VISUAL DESIGN
Welke persona krijgt

voorrang op home?

Hoe vertalen we 

persona’s

naar design, UX/UI?

Schrijven we content voor 

persona’s of

om te positioneren ?



CONTENT



HOE JE COMMUNICEERT

• Wie ben je en waar sta je voor?

• Wie is je doelgroep?



VOICE & TONE

Voice

De stem van je merkidentiteit.

In je voice komt de persoonlijkheid van je 

organisatie naar voren.

Tone

De toon past zich aan op de situatie en de mogelijke 

state-of-mind van de personen die je wilt bereiken.



STAPPEN

Brand Voice

Persona Persona Persona Persona Persona



BRAND VOICE NYENRODE
Schrijven we content voor 

persona’s of

om te positioneren ?



TONE PER PERSONA





TONE VOOR RUBEN



TONE VOOR MARK



CONTENT IS MEER DAN 

ALLEEN COPY

Hoe vertalen we 

persona’s

naar beeldmateriaal?



NEXT STEPS

• Lead scoring

• Statisch -> dynamische content

• Journey specifieke content a/b-testen

• Persona’s door hele keten tot alumni

Hoe kunnen persona’s

helpen bij personalisatie?

Wie is de eigenaar 

van de persona’s?Hoe gebruik je 

persona’s door 

de hele keten?



HOE GAAT HET NU?

• Fibeo test per persona: totaal cijfer. Ver boven benchmark 

• Beeld nu te studentikoos (bachelor gaf een 8,5, executive 6,7)

• Meer aanmeldingen

• Overall gevoel bij stakeholders is: minder goed

• Verschil wireframes zichtbaar: seniors klikken idd meer op 
sprekers dan starters.

• Fase II loopt met optimalisatie op alle vlakken



CONCLUSIES



WAT ZOUDEN WE WEER ZO DOEN?

• Focus, mandaat en gewoon beginnen

• Persona’s snel toetsen in en aan ontwikkelfases

• De lol er van in zien

• Per persona customer journey uitwerken

• Persona doorvertalen naar key story en state-of-mind

• 80/20: niet te lang in details blijven hangen: persona’s zijn niet heilig

• Kritisch blijven op eigen aannames m.b.v. persona’s: 

persona’s zijn pain in the ass (ohwja momenten)

• Stakeholders betrekken



WAT ZOUDEN WE ANDERS DOEN? (1)

• Eerst Brand Voice op orde

• Niet te veel persona’s maken

• Ontwikkelen persona’s met meer interne stakeholders: niet 
alleen marketing-sales feestje

• Eerder met content aan de slag gaan: persona’s gaan pas 
leven als je met content start

• Alle partijen eerder betrekken, content & design gaan gelijk op



WAT ZOUDEN WE ANDERS DOEN? (2)

• Meer gestructureerd voortgang toetsen aan persona’s: 1 persoon 
verantwoordelijk voor maken (kwaliteitsbewaking)

• Validatie van persona’s na contentcreatie: is dit inderdaad hoe de 
doelgroep aangesproken wil worden?

• Tekst en beeld (video) beter en tijdiger op elkaar afstemmen

• Meetbaarheid op tijd inzichtelijk maken, anders discussie op gevoel

• Impact op KPI’s eerder/beter managen 

• Stakeholders nog meer betrekken: stakeholders moeten
ambassadeurs zijn
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