
Hoe maak je een Persona

Lees alle kenmerken van jouw ideale klant nog eens door en kijk nu naar jouw
Purpose: met wie of wat zou jij het allerliefste concreet aan de slag gaan om bij te
dragen aan die Purpose? 

Kiezen kan spannend voelen, alsof je kansen uitsluit. Maar in dit geval vergroot het je
kansen juist! Want door te kiezen voor hoe jij op je best bent, groeit jouw kans op een
fijne samenwerking en op succes. Zorg dus dat je hier echt kiest voor met wie je het
fijnste directe contact hebt, zodat je jezelf niet hoeft te gaan forceren om te werken
met mensen die je niet zo liggen.

Probeer je jouw ideale klant voor te stellen als een concrete persoonlijkheid. Welke
kenmerken van die persoon, dier of zaak kun je allemaal benoemen? Kijk ook of het je
lukt om diegene een naam te geven, dat kan het extra aansprekend maken.

Misschien dat er bij het beschrijven al direct een bepaald beeld van een persoon of
type in je opkomt, dan kun je daar een passende foto bij zoeken. Maar je kunt er ook
voor kiezen om in de natuur een metaforisch beeld op te zoeken dat voor jou hierbij
klopt, of om een tekening te maken.

Kijk tenslotte naar de problemen van die klant waar jouw hulp nuttig bij zou kunnen
zijn en naar de wensen of oplossingen waar jouw persona naar verlangt en mee
geholpen zou zijn.
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PERSOONLIJKHEID

PROBLEMEN

FOTO of AFBEELDING 

WENSEN

LINK MET MIJN PURPOSE

NAAM:

LEEFTIJD:

BEROEP:

GESLACHT:

WOONPLAATS/REGIO:

OPLEIDINGSNIVEAU:

KARAKTER:

HOBBY'S/INTERESSES:

OVERIGE KENMERKEN:


