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Hoe je nieuwe klanten aanneemt (deel 1) - Wie is je klant? 
 
In deze training ga ik je alles vertellen over hoe jij als pre startende ondernemer juist nieuwe klanten kan 
gaan aannemen.  

In een eerdere training heb je kunnen lezen, horen en kunnen zien hoe ik afscheid heb genomen van de 
‘eigenlijk wil ik niet’ klant. Daarin beschrijf ik ook hoe ik als ondernemer de afgelopen jaren ben omgegaan 
met klanten die in de eerste instantie wel zeiden dat ze wouden, maar waar al snel bij bleek dat ze helemaal 
niet wouden. In die training beschrijf ik ook hoe ik afscheid heb genomen van die klanten, hoe ik hun heb 
ontslagen, heel plat gezet. Vervolgens heb ik deze training voor pre startende ondernemers gemaakt maar 
ook voor reeds gestarte ondernemers. 

Deze training is voornamelijk bedoeld voor pre startende ondernemers, dus hoe neem je nieuwe klanten 

aan? In deze training ga ik je een aantal tips geven over hoe je dat zou kunnen doen en welke belangrijke 

vragen je jezelf moet gaan stellen om meer zicht te krijgen op die daadwerkelijke klant. Dus super 

interessant denk ik voor pre- en reeds gestarte ondernemers. In deze training ga ik het allemaal uitleggen 

voor pre startende ondernemers.  

De eerste vraag die ik jou wil stellen als pre startende ondernemer, op het moment dat jij met je 

businessplan bezig bent of met je ondernemersplan is de meest belangrijke vraag namelijk: wie is jouw 

klant?  

Welke klant man, vrouw of bedrijf trekt zijn pinpas? Gaat naar jou toe? Of doet het via de website die je 

misschien hebt en gaat vervolgens met een randomreader of met een creditcard het geld overmaken? Of 

kan je uiteindelijk een factuur sturen? Dus wie is je klant? Het is makkelijker gezegd dan gedaan om erachter 

te komen wie uiteindelijk jouw klant is.  

Heel veel ondernemers weten niet wie hun klant is. Op het moment dat jij als pre startende ondernemer 

niet weet wie jouw klant is of gaat worden, dan is de volgende vraag die je jezelf kan gaan stellen: Als ik dat 

niet ga weten, welke marketingacties ga ik dan organiseren? Welke drie marketingstrategieën wil ik uit de 

kast halen om die klant die ik nog niet ken te gaan benaderen? 

Dus het is hartstikke belangrijk om te weten wie jouw klant is. Dat brengt mij eigenlijk gelijk tot een extra 

bonustraining. Ik heb een aantal vragen die je erbij kunnen helpen, om te achterhalen wie jouw klant 

eigenlijk is. Op het moment dat je besluit als pre startende ondernemer hiermee aan de slag te gaan, dus 

door ook deze trainingen verder te gaan volgen. Dan wil ik je nu vragen om pen en papier te pakken en ook 

daadwerkelijk deze vragen op te gaan schrijven en ook proberen daar antwoord op te gaan geven. Dus ik 

adviseer je niet om eerst mijn training af te gaan kijken, ik adviseer je om pen en papier te pakken en stap 

voor stap deze bonus trainingen te gaan volgen en in alle rust, ruimte en regelmaat daar antwoord op te 

gaan geven.  

Dus de belangrijkste vraag: Wie is je klant? Zet dat bovenaan het A4’tje of in je ondernemers boek of in je 

ondernemer schrift of zet die op je pc. Wie is je klant? Dan zie ik je zo bij wat extra bonustrainingen waarin 

ik uitleg hoe je erachter kan komen wie je klant eigenlijk is en waar die behoefte aan heeft.  

 
 

 
 
 
 
   

  



 

 


