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wat anderen zeggen
Het Handboek Hyperspecialisatie is uitermate geschikt als je dé
ideale klant voor jouw bedrijf wilt aantrekken, zodat je je onderscheidt van je concurrenten en een zeer rendabele klantenkring
opbouwt. Het boek onderscheidt zich van andere boeken op dit
gebied doordat alle kennis die je opdoet onmiddellijk praktisch
toepasbaar is. Het eerste deel geeft je inzicht in waar jij en je bedrijf
voor staan en welke doelen je wilt en kunt bereiken. Het tweede
deel helpt je kiezen voor jouw ideale klant en leert je hoe je die
klant naar jou toe kan laten komen en hoe je de juiste prijs voor
jouw producten krijgt.
Door het lezen van het boek heb ik mijn ideale klant gevonden –
de vrouwelijke ondernemer in de overgang – en dat past zo goed
bij me dat ik me niet kan voorstellen dat het ooit anders is geweest.
Alles valt op zijn plek en ik vind mijn werk leuker dan ooit te voren.
Florence Gaillard-Groeneveld - www.florencegaillard.nl

Hyperspecialisatie... ik vond het maar niks. De boodschap was zo
tegengesteld aan mijn gevoel: ik wilde mensen niet uitsluiten van
mijn oplossing! Ik wilde juist iedereen die baat kon hebben bij mijn
methodiek bereiken!
Helaas wees de praktijk uit dat die aanpak niet het juiste effect had.
Ik had voor iedereen een ‘maatwerk’verhaal en -aanbod van
Heldere Zaken. Het was te diffuus, niet alleen voor mijn klanten
maar ook voor mij. Te weinig zichtbaarheid geeft te weinig
klanten, dat was me wel duidelijk.
Uiteindelijk heeft Erno mij overtuigt dat hyperspecialisatie de
oplossing is om mijn doelgroep te bereiken. Ik moet kiezen...
en dan heel duidelijk naar buiten brengen wat je levert en voor wie.
Simpel gezegd maar – in ieder geval voor mij – een moeilijke stap.
Het Handboek Hyperspecialisatie was voor mij een steun in de rug.
Wanneer ik weer twijfelde en iedereen van dienst wilde zijn, kon
ik in het Handboek Hyperspecialisatie de onderbouwing van mijn
keuze en aanpak vinden. Precies wat ik nodig had.

Inmiddels pak ik het Handboek niet meer zo vaak. Ik merk het
effect van de hyperspecialisatie-aanpak en twijfel veel minder.
Wil je ook deze stap zetten, dan is het Handboek Hyperspecialisatie
een hele goede start voor de onderbouwing van je keuze.
Vieve ter Laak - www.heldere-zaken.nl

Het Handboek Hyperspecialisatie van Erno Hannink heeft mij een
aantal waardevolle inzichten gegeven over hoe je kiest voor de
ideale klant en daarmee duidelijkheid biedt voor jezelf en je klant.
De tools die hij aanreikt om daarachter te komen vind ik erg
vernieuwend en goed gevonden.
Josje Feller - www.josjefeller.nl

Het Handboek Hyperspecialisatie is geen leesboek, het is vooral
een doe-boek. Het vraagt om lef en moed het te lezen en er ook
daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
Als je écht stappen wilt zetten met je bedrijf, moet je beginnen bij
de basis. Dat doe je door helder te hebben wie je ideale klant is.
Je doelgroep nog meer te vernauwen, zodat je jouw ideale klant
persoonlijk aanspreekt.
Aan de hand van praktische voorbeelden neemt Erno je bij de hand
om stap voor stap dat hele proces te doorlopen. De duidelijke
opdrachten in het boek zorgen voor de nodige inzichten om
verder te gaan met je bedrijf op een manier die ik als verrassend
ervaar. Door de duidelijke en directe taal van Erno ben je ook beter
in staat de juiste prijs voor jouw producten te vragen. Sinds ik
met het Handboek Hyperspecialisatie aan de slag ging ga ik het
ondernemen pas écht leuk vinden. En dat is nu, een paar maanden
verder, al terug te zien in mijn omzetcijfers!
Kortom: als je je klant en jezelf als ondernemer écht serieus wilt
nemen, moet je dit boek lezen.
Sonja Broekhuizen - www.sonjabroekhuizen.nl

download het werkboek
In dit Handboek Hyperspecialisatie vind je in ieder onderdeel
opdrachten. Wil je net als ik boeken vrij houden van aantekeningen
en notities? Gebruik dan het werkboek bij dit handboek.
Dat is handig, een apart document of PDF waar je alle opdrachten
direct kunt invullen en uitschrijven. Je kunt het werkboek als PDF
printen of het Word document invullen.
Als lezer van dit Handboek Hyperspecialisatie download je het
werkboek gratis.
Hiervoor vul je je naam en e-mail adres in op deze pagina en je
krijgt het automatisch in je inbox.
http://ernohannink.nl/go/werkboek-hyperspecialisatie
Alle opdrachten in het Handboek Hyperspecialisatie vind je ook in
dit werkboek terug. Zelfs de volledige checklist.
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inleiding
De afgelopen jaren heb ik regelmatig een training of cursus gegeven
over het kiezen van je klant. Ze hadden verschillende namen en een
andere inhoud, maar het doel was telkens hetzelfde. Het kiezen
van de ideale klant.
Het kiezen van de doelgroep is zo’n grote drempel. Je moet kiezen
om vindbaar te worden maar het is tegelijkertijd doodeng om te
kiezen. Je denkt ik loop leuke dingen mis, of je loopt geld mis,
of mensen. Daar moet je overheen.
Mijn eerste boek “Laat de klant naar jou komen” is heel praktisch.
Hoe je nu dingen online kunt doen voor meer resultaat. Actie.
Het tweede boek “Kies je doelgroep” gaat over de lastigste keus die
je als ondernemer moet maken. Kiezen voor je doelgroep. Dat boek
is mijn verhaal, mijn weg om van een veel te brede keuze te komen
naar een duidelijke focus. De momenten dat het verkeerd ging.
De momenten dat het beter ging. Het proces van begin 2006 tot 2012.
Nu lees je het “Handboek Hyperspecialisatie” waarmee je veel
eenvoudiger zelf aan de slag gaat om te kiezen. Je kiest ook meer
dan alleen de doelgroep. Je gaat nog kleiner dan de doelgroep.
De angst en onzekerheid die daarbij een rol spelen zijn een positief
signaal. Een teken dat je goed bezig bent. Als anderen tegen je
zeggen dat je hiermee een groot deel van de markt gaat missen,
dan weet je het zeker. Je zit op de goede weg. De angst en onzekerheid zijn hier de graadmeter of je op de goede weg zit.
Wanneer de angst en onzekerheid ontbreken dan modder je door
op de weg die je al te lang bewandelt. Er verandert niets. Je maakt
geen gebruik van je potentieel.
Wanneer ik een artikel schrijf en publiceer, een boek schrijf en
openbaar maak of een nieuwe training lanceer dan zit ik vol met
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onzekerheden. Hèt moment voor mij om juist door te zetten.
Ik weet dat er mensen zijn die ik help met dit artikel, met dit boek
of met de training.
Natuurlijk waren er twijfels tijdens het schrijfproces en zeker bij
de lancering. Maar jij gaat mijn twijfels wegnemen. Wanneer je aan
de slag gaat met de vragen en opdrachten in dit handboek.
Door de stappen te zetten van dit boek krijg jij de middelen,
de handvatten, om die drempel te nemen. Je komt stap voor stap
tot de keuze.
De afgelopen jaren heb ik o.a. cursussen gevolgd van Laura
Babeliowsky (Get Clients Now), Vern Harnish (Rockefeller Habits)
en Sean D’Souza (The Brain Audit). Ik heb veel boeken gelezen
over het kiezen van de klant. Gesprekken met Liz Strauss over
de rode draad in mijn leven en hoe ik deze kan gebruiken in mijn
bedrijf. Gesprekken met de mensen in de mastermind Pieter,
Monique, Becky en Stephanie. Al deze kennis gaat jou nu helpen
bij je keuzeproces.
Ik heb zelfstandige ondernemers geholpen bij de keuze voor hun
klant. Keuzes waardoor ze de website wel helder kregen.
Vaak was het lastig werk voor de ondernemer. Een proces waarin
je veel met jezelf bezig bent.
Dit boek bestaat uit 2 delen, en ieder deel bestaat uit 3 stappen.
Het eerste deel gaat vooral over jou en je bedrijf. Waar sta jij voor.
Duidelijkheid.
Het tweede deel gaat over de klant. Van welke klant wil je er nog
veel meer.
Eerst kies je voor jezelf. Dan kies je voor de klant. Je maakt nog
veel meer keuzes, maar dit zijn de belangrijkste. Kiezen voor jezelf
zonder egoïstisch te zijn. Kiezen voor de klant zonder je af te sluiten.
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Volg je de acties, vragen en opdrachten zoals ze hier beschreven
zijn dan heb je in 6 weken duidelijkheid over jouw doelklant.
Iedere week een stap. De tekst van die stap is te lezen in een
paar uur. Dan heb je de rest van die week om de vragen uit te
werken en acties uit te voeren.
Dit boek is verplichte kost voor iedereen die met mij wil werken.
Dit is de basis voor de volgende stap voor jou. Dit is ook de basis
wanneer je een programma, training, of workshop afneemt.
En zelfs voordat je een mentortraject met mij start.
Je moet dit boek hebben gelezen zodat we dezelfde woorden
gebruiken. Zodat je duidelijk hebt voor welke klant je werkt.
Wanneer je het boek uit hebt begrijp je waarom deze keuze zo
belangrijk is. De keuze van jouw doelklant heeft effect op alles
wat je doet in je bedrijf.
De keuze van je doelklant. Eén klant voor de volgende stappen
daar gaan we het over hebben. Hyperspecialisatie.
Dus geen doelgroep of niche, maar hyperspecialisatie.
Maar we gaan eerst kijken naar de vakantie. Vakantie?? Ja, lees nu
maar verder.
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genieten van de vakantie
We gaan op vakantie. Ik pak wat kleren bij elkaar. Deze gaan de
koffer in en de koffer gaat de auto in. Daar gaan we, op weg naar
een fijne vakantie.
Gaat de vakantie zo bij jou?
Bij mij in ieder geval niet. Er zijn een aantal dingen die gebeuren
voordat ik vertrek en ik heb een paar wensen als ik er eenmaal ben.
Het evenement ‘de vakantie’ is opgedeeld in twee fases.
De eerste fase, de voorbereiding. We hebben een aantal dingen te
doen voordat we vertrekken. In de tweede fase ben ik op locatie en
wil ik een aantal dingen doen voor een fijne vakantie.
De voorbereiding bestaat uit 3 stappen:
A Allereerst is er de selectie van het land, regio en plaats.
Via bladen, boeken en websites proeven we de vakantiestemming. We gaan uit van onze eigen wensen en dan checken
we of de locatie er aan voldoet.
B Dan komt de investering. Er moeten een aantal zaken worden
gereserveerd en dus moet er ook betaald worden. Het hotel,
huisje of camping. Het vliegtuig of de bus of we gaan met
de auto.
C De laatste stap van de voorbereiding. De vakantie komt dichterbij;
nog een paar dagen. We zorgen dat de juiste kleren gewassen
zijn en dat alles klaar ligt. Dan pak ik de koffers en de tassen in.
We vertrekken.
De tweede fase is aangebroken. We zijn op de plaats van bestemming
aangekomen. Het evenement, ‘de vakantie’, kan nu echt beginnen.
D Het eerste deel van de vakantie is dat we aankomen op de locatie.
Moe maar voldaan. We zijn er. We checken in. Controleren onze
kamer, huisje of de plek.
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E Nu gaan we de omgeving verkennen. Zeker een aantal dagen van
de vakantie zijn gereserveerd om dingen te zien. De cultuur wil
ik proeven. Ik heb aandacht voor het moois dat we hier zien.
Aandacht voor de omgeving.
F De vakantie is ook een moment om te ontspannen. Ik laad me
op voor de volgende periode. Ruimte in mijn hoofd voor
inspiratie. Er ontstaan al nieuwe ideeën.
Volg je deze stappen niet dan is de vakantie niet zo lekker. Je mist
iets. Je bent iets vergeten. Het adres was niet leuk. Ik had geen
aandacht voor de omgeving. Ik kreeg niet wat ik verwachtte. Ik heb
geen inspiratie gekregen. Kwam niet tot rust. Kortom de vakantie
is niet lekker verlopen.
Deze 2 fases en de 3 stappen in iedere fase van de vakantie hebben
veel weg van de stappen in dit handboek. De stappen in deel 1 en 2
na de inleiding.

We beginnen in deel 1. Dit is de voorbereiding voor de keuze.
Stap A Dit gaat over jou. Duidelijkheid waar jij voor staat.
Stap B Jouw doelen. Wat wil je bereiken. Ook financieel.
Stap C Jouw missie in het leven. Wat heb je te doen.
In deel 2. De keuze.
Stap D Je kiest je doelklant. Je controleert het.
Stap E Krijg de aandacht van de doelklant.
Stap F Het product dat de doelklant wil kopen.

Dit betekent dus ook dat als je hier een stap niet doet, vergeet of
bewust overslaat krijg je niet het resultaat wat je zoekt. Je krijgt niet
de aandacht. De ideale klant komt niet naar jou. De klant is toch
anders dan je had verwacht.
Volg dus alle stappen en acties.
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acties en opdrachten in het boek
Dit is een praktisch e-boek. Ik houd van actie. Dingen doen.
Eerst begrijpen, enthousiast worden en dan actie.
In de inleiding van dit boek leg ik uit waarom je kiest. Wat er
gebeurt als je kiest. Waarom mensen niet kiezen.
Dit is de basis.
Dan gaan we verder in deel 1 en 2 met hoe je het doet. Je krijgt vragen
en acties om jouw keuze te maken. Acties waarmee jij duidelijkheid
krijgt over jouw keuze. Duidelijkheid over jouw doelklant.
Gebruik het bijbehorende werkboek, een document online of op
je computer, een notitieblok of schrift waarin je de opdrachten
opschrijft. Print de pagina’s met de figuren en tabellen waar je iets
moet invullen (zie het werkboek). Het vastleggen helpt je bij je keuze.
We beginnen nu met een korte actie hieronder. Zoals je ziet kun je
elke actie herkennen aan het kader.
Vraag: Ben jij voor iedereen altijd op dezelfde manier te herkennen?
Kijk nu naar je website, je LinkedIn profiel, je Twitter profiel,
Facebook profiel en je handtekening onderaan je e-mails.
Zie je overal dezelfde tekst? Wat denk je, herkennen potentiële
klanten jou direct zoals het er nu staat? Snappen ze de woorden die
jij gebruikt?
Weet jouw ideale klant dat zij/hij bij jou moet zijn?

Actie 0.1: Schrijf op in je notitieblok. Zie je consistentie in jouw
profielen en onderaan jouw e-mails? Wat denk je, zien (potentiële)
klanten het ook? Wat valt je op?
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Dat was de eerste opdracht. Houd het werkboek bij de hand want
er volgen er meer.
Nu eerst verder met de basis. Hyperspecialisatie. Wat betekent dat?
Hyperlinks
De links die je in dit e-boek ziet kun je aanklikken en daarmee ga
je direct naar de genoemde site in de browser op jouw computer,
Mac, tablet...
Nu eerst verder met de basis. Hyperspecialisatie. Wat betekent dat?
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hyperspecialisatie, wat is het?
Tijdens de workshop van Vern Harnish over Rockefeller Habits
(2013 Amsterdam) leerde ik voor het eerst over hyperspecialisatie.
Tot nu toe had ik het altijd over een doelgroep en een niche. Maak
de doelgroep zo klein mogelijk. Nog veel kleiner.
Tijdens de workshop werd het duidelijk voor mij, dit is wat ik
bedoel als ik denk aan een kleine doelgroep. Ik realiseerde me ook
dat ik zelf nog veel nauwer moest denken voor mijn doelgroep.
Hyperspecialisatie.
Wat is hyperspecialisatie:
1 klant + 1 probleem = hyperspecialisatie.
Je gaat op zoek naar 1 klant die een bijzonder probleem heeft.
Een probleem dat jij kunt oplossen. Niet al zijn problemen, maar
één probleem. Niet een variëteit aan klanten waarvan je allemaal
dat probleem kunt oplossen.
Eén klant en je lost één probleem op.
1 klant + 1 probleem + 1 oplossing = aandacht.
Aandacht van de klant. Aandacht van de markt. Aandacht van de
media. Dat is precies wat we zoeken.
We zoeken de aandacht van de klant. Precies de juiste klant. De
ideale klant.
Vern deelde tijdens de workshop een voorbeeld van een bedrijf
dat vooral producten verkoopt en zich had gespecialiseerd in een
nauwe doelgroep. Daarnaast heb ik een mooi voorbeeld van specialisatie voor een dienst.
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voorbeelden van hyperspecialisatie
Als ik over het kiezen van de doelklant vertel tijdens presentaties
dan gebruik ik vaak twee voorbeelden om het te verduidelijken.
The Dog Whisperer
Cesar Milan - The Dog Whisperer (de hondenfluisteraar).
Bekend van TV.
Ik heb veel van zijn programma’s gezien, al hebben wij geen hond
op dit moment. Ik houd overigens wel van honden.
Wat Cesar zo mooi doet is veel meer dan de hond opvoeden.
Hij traint de eigenaar van de hond.
De eigenaar belt of schrijft Cesar over het probleem dat ze hebben
met de hond. Of beter nog over hun probleemhond. In ieder
programma is het goed te zien dat Cesar de meeste tijd kwijt is aan
het trainen van de eigenaar. Zij zijn regelmatig de bron van
het probleem.

Erik F. Brandsborg
www.flickr.com/photos/aktivioslo/5332250703

handboek hyperspecialisatie – 17

Door zijn manier van trainen en coachen gaan de baasjes, of de
leider van de roedel (leader of the pact), inzien dat ze hun houding
naar de hond moeten veranderen. Ze moeten duidelijk worden.
De baas zijn. De hond is geen kind.
Het mooie is dat de hond snel gewend raakt aan de nieuwe situatie.
De hond is snel nieuw gedrag aan te leren. Waarbij de mens vaak
weer terugvalt in bekende patronen. Het duurt veel langer om het
baasje te veranderen.
Genoeg over hoe Cesar werkt. Wat valt nog meer op aan hoe Cesar
werkt? Hyperspecialisatie.
Probleemhonden. En daarmee de eigenaar van de „probleemhond”.
Geen katten. Geen andere kleine huisdieren. Geen puppy training.
Geen andere training van honden. Training van probleemhonden
en het gezin van deze hond.
Zijn titel past bij zijn werk. Zijn focus is helder, voor iedereen die
hem kent. De dingen die hij doet liggen in lijn met zijn keuze.
Hij heeft passie voor zijn werk en de dieren. Hij gaat voor een beter
leven van de hond en traint daarvoor de eigenaar.
Hyperspecialisatie.
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Winterhalter Dishwashers
Het voorbeeld waar Vern over vertelde.
Winterhalter Dishwashers maken vaatwassers. Ze maken speciale
vaatwassers, voor een bepaalde klant.
Winterhalter heeft besloten om zich te concentreren op
restaurants en hotels. Zij hebben namelijk een hele speciale
behoefte voor hun vuile vaat. Deze moet in een hoog tempo
weer schoon worden met zo min mogelijk gedoe.
www.winterhalter.de

Winterhalter heeft goed naar de klant geluisterd. De behoefte:
het servies en bestek moet goed schoon zijn, het moet glanzen
alsof het nieuw is en het moet in een korte tijd schoon.
Een restaurant heeft een beperkt aantal servies en bestek. Als er
veel gasten op een dag komen wordt hetzelfde servies meerdere
keren per dag gebruikt. Er wordt continue afgewassen.
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De vaatwasser moet dus korte programma’s hebben waarin alles
schoon wordt. Dit soort programma’s vraagt ook iets anders van
het afwasmiddel. Het standaard afwasmiddel dat jij en ik in onze
vaatwasser gebruiken voldoet niet. Winterhalter heeft daarom een
speciaal vaatwasmiddel ontwikkeld voor de klant.
Verder ontdekte ze dat bij de verschillende klanten de waterkwaliteit
niet goed genoeg was voor een streepvrije vaat. Ze hebben daarom
een waterbehandelaar ontwikkeld die er voor zorgt dat het water
van een bepaalde kwaliteit is.
Dan hebben we het nog niet gehad over het allergrootste probleem
van deze klant. Wat is volgens jou het grootste probleem van een
restaurant voor de vaat?
Als de vaatwasser niet meer werkt. Een restaurant heeft niet zo veel
bestek en servies om een hele dag te serveren zonder af te wassen.
Er is geen tijd om deze met de hand te wassen. Als de vaatwasser
niet meer werkt, dan is er paniek. Dan is er een probleem!
Ook daar heeft Winterhalter naar geluisterd. Ze hebben een 4-uurs
service voor de vaatwassers.
Er is goed geluisterd naar de klant. Alle problemen zijn opgepakt
en opgelost.
Het zijn problemen die de klant kent en herkent als je er over begint.
De naam Winterhalter is dan ook bekend bij deze klant.
Twee voorbeelden van hyperspecialisatie. Eén van een bedrijf met
producten en een voorbeeld van een ander bedrijf met diensten.
Vaak hoor ik de ‘ja maar’ op dit moment. „Ja maar, als je producten
verkoopt is dit veel eenvoudiger te doen. Bij diensten zie ik dit niet
zo.” Dit is iemand die zelf diensten levert. Het omgekeerde krijg ik
te horen bij iemand die producten verkoopt. „Ja maar, als je een
dienst hebt kun je dit eenvoudig aanpassen naar de klant. Ik heb
deze producten.”
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In de voorbeelden zie je dat voor producten en diensten hyperspecialisatie de oplossing is. De oplossing voor aandacht, meer
klanten en meer verkoop.
Natuurlijk is jouw situatie anders en uniek. En toch kun je ook voor
jouw bedrijf aan de slag met hyperspecialisatie.
Daarvoor moeten we wel van doelgroep denken (massa-marketing)
naar doelklant denken (1-op-1 marketing).
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waarom van doelgroep naar doelklant
Een doelgroep wat is dit eigenlijk? Een groep van mensen.
Meestel samengebracht op basis van demografische gegevens
(leeftijd, geslacht, opleiding, levensomstandigheden en meer).
Binnen deze doelgroep zitten veel verschillende mensen met hun
eigen problemen. Het is onmogelijk om een centraal probleem
te vinden in de woorden van alle mensen in de doelgroep.
Een probleem dat ze zo aanspreekt dat ze direct opkijken als jij er
over praat of schrijft.
In gesprek gaan met de doelgroep om het probleem te achterhalen
is ook lastig. Met wie moet ik dan in gesprek? Met de hele doelgroep,
een enquete, meerdere mensen om zo een beeld te krijgen van het
gemiddelde?
Laten we eens een test doen. Jij hebt vast al eens nagedacht over de
doelgroep van je bedrijf. Hoe groot is jouw doelgroep?
Weet je het niet? Zoek het op via Google.

Enkele voorbeelden van ‘doelgroepen’ die ik vaak hoor:
Ambtenaren = ruim 1 miljoen Nederlanders
MKB = 99% van alle bedrijven in Nederland (1.1 miljoen bedrijven)
Zelfstandigen = bijna 1.1 miljoen mensen in Nederland waarvan
350.000 met personeel en bijna 720.000 zonder personeel

Bestaat jouw doelgroep uit 10.000, 100.000 mensen? Of honderdduizenden?
Hoe hoger het getal des te groter de kans dat jij ook een paar klanten
kunt binnenhalen uit deze groep mensen. Je hebt maar een klein
percentage nodig. Toch?
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Fout!
Dit zijn enorme groepen mensen. Wil je deze bereiken dan kom je
al snel uit bij massa-marketing. Denk aan radio, TV, adverteren.
Acties die voor ons als zelfstandige ondernemer niet echt handig
zijn. Ze kosten handen vol met geld en het levert te weinig op.
Hoe kleiner je de groep maakt des te groter de kans dat je klanten
krijgt. Als deze groep heel klein is, dan denk ik dat er nu zelfs geen
concurrent zich concentreert op deze groep. Jij valt dus op.
Laten we het nog makkelijker maken. We verkleinen deze groep
naar 1 klant. Jouw doelklant in plaats van een doelgroep.
Doelklant als in 1 persoon. Een bestaande klant. Geen imaginaire
klant.
Je kijkt in je huidige klantenbestand. De lijst van mensen die het
afgelopen jaar bij je gekocht hebben. We beginnen ook met 1
product. Het product dat je het liefst verkoopt. En met één klant.
Jouw doelklant.
Je gaat hier later in deel 2 mee aan de slag om deze doelklant te
achterhalen.
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de belangrijkste keuze voor mijn bedrijf
In 2005 ontdekte ik blogs als een manier om geld te verdienen.
Ongeveer een jaar lang bouwde ik blogs om hiermee een
inkomen op te bouwen. Ik heb er aardig wat aan verdiend,
maar het was niet genoeg om ons gezin te onderhouden.
Een belangrijk punt dat ik heb geleerd van dit eerste jaar
experimenteren met mijn blogs is dat je ze kunt gebruiken om
een publiek aan te trekken. Ik zag groot potentieel in sociale
media. Mijn baas zag het meer als een grote tijdverspilling.
In 2006 had ik een bijeenkomst met mijn baas en ik zei tegen
hem “Ik neem ontslag”. “Wat ga je doen?” was de vraag die hij
stelde. Ik wist het nog niet zeker, maar het was duidelijk dat het
met sociale media te maken had. Ik noemde mijzelf freelance
marketing en sales. Daarnaast schreef ik over van alles in mijn
blog. Een grote fout.
Op deze manier trok ik wel klanten aan, maar het waren niet de
juiste klanten. Het resultaat was een aantal klanten die niet blij
waren met wat ik deed en ikzelf was ook niet gelukkig. In januari
2008 begon ik aan een marketing cursus. Het voelde alsof ik een
mislukking was, omdat ik al 10 jaar in marketing en sales had
gewerkt. Op de een of andere manier kon ik die marketing niet
toepassen op mijn eigen bedrijf. Deze cursus veranderde alles.
Ik leerde over focus, mijn doelgroep en mijn marketingboodschap
en paste het toe. In oktober 2009 kwam mijn eerste boek uit,
‘Laat de klant naar jou komen’. Ik schreef het in 5 maanden.
De eerste druk was in 6 maanden uitverkocht. Na 2 jaar schrijven
was mijn tweede boek klaar, ‘Kies je doelgroep’. Ook door
A.W. Bruna uitgegeven en sinds januari 2013 te koop. In dit boek
kun je mijn hele verhaal lezen...
In al die jaren heb ik nooit reclame gebruikt voor nieuwe klanten.
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Door mijn blog en website, emails en de sociale netwerk sites,
kwamen de klanten altijd naar mij toe. Nieuwe klanten sturen
mij een e-mail of bellen me en vragen wat ik voor ze kan doen.
In andere woorden, ze vragen mij hoe ze mijn klant kunnen
worden.
De ideale klant aantrekken is essentieel voor mij.
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waarom kiezen we niet
Waarom kiezen mensen zoals jij en ik niet? Of waarom kiezen we
wel, maar gaan we niet 100% voor de keuze.
Uit angst.
Het is doodeng om te kiezen. Want als je iets kiest moet je ook iets
missen. Je mist misschien mensen, opdrachten en geld.
We hebben deze angst niet voor niets. De angst wordt veroorzaakt
door ons Amygdala (ook wel het reptielenbrein). Dit deel van ons
brein is onder andere verantwoordelijk voor onze aversie tegen
verlies. Als je dingen dreigt te verliezen, ook al heb je je alleen nog
maar in gedachten daarmee verbonden (zoals een doelgroep),
grijpt dit brein in.
Als je kiest dan zeg je nee tegen een deel van wat je al hebt of wat er
mogelijk op je af komt. Een verlies of potentieel verlies. Dan grijpt
dit deel van je brein in. Het is lastig om dan nog logisch na te
denken. Dit deel van je brein neemt namelijk alles over in je hoofd.
Je komt daarna wel met allerlei gegronde ‘redenen’ waarom je niet
kunt kiezen. Komt dit je bekend voor:
• Ik vind veel dingen leuk;
• Ik wil me niet concentreren op één ding;
• Ik wil graag beide dingen doen om mijn expertise bij te houden;
• De doelgroep is misschien te klein;
• Wat als een klant komt die niet in mijn niche past? Moet ik dan
nee zeggen?
Jouw opmerking en mijn reactie:
• “Als ik kies, weet ik niet zeker of ik voldoende klanten krijg.”
Door te kiezen krijg je meer klanten.
• “Ik wil niet kiezen voor 1 ding.”
De klant zoekt wel duidelijkheid.
• “Ik vind veel dingen leuk.”
In je communicatie wel concentreren op maar één ding.
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waarom moet je nu kiezen
Volgens Seth Godin is de belangrijkste oorzaak dat zoveel kleine
bedrijven mislukken omdat ze doen aan massa-marketing.
(Seth Godin is een internationaal bekende auteur over marketing)
Als kleine ondernemer kijken we te veel naar de grote bedrijven.
Hoe doen zij het?
Wij zijn geen groot bedrijf. We hebben ook niet de middelen voor
massa-marketing. Wij hebben dan weer het voordeel dat we veel
eenvoudiger aan 1-op-1 marketing kunnen doen.
Er komen steeds meer uitingen bij. Marketeers en ondernemers
bedenken dagelijks nieuwe middelen en methodes om de aandacht
van de klant te krijgen. Reclame-media als TVs, schermen en
berichten, vind je op steeds meer plekken. Massa-marketing.
Het is steeds lastiger om op te vallen in deze brij van informatie.
Ons brein negeert steeds meer van alle informatie die op ons
afkomt.
Door te gaan voor een kleine groep mensen. Door te gaan voor
jouw doelklant. Kun je het probleem van jouw doelklant wel
achterhalen. Nu kun je je daarop concentreren in jouw
communicatie en steeds meer van deze klanten aantrekken.
Door te kiezen en dat continue naar buiten te brengen worden
we consistent. Dit is vooral gemakkelijk voor onze klant.
Zij herkennen ons overal en altijd. Kunnen dan ook gemakkelijker
en sneller voor jou kiezen. Met naar buiten brengen bedoel ik,
op je website, in je email handtekening, op je blog, in je LinkedIn
profiel, door het te noemen bij netwerk evenementen.
Je kunt jouw bijzondere visie voor de doelklant, voor jouw markt
laten zien. De hele wereld hoeft deze visie niet zien, als jouw
doelklant deze maar ziet.
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En vergeet niet. De keuze van de doelklant is niet in steen gebeiteld.
Je kunt deze keuze ook weer aanpassen.
Loopt het, na bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar, niet zoals jij
had gehoopt, dan kun je altijd een nieuwe doelklant kiezen.

handboek hyperspecialisatie – 28

wat gebeurt er als je gekozen hebt?
Je wordt eenduidig en duidelijk voor jouw markt, jouw doelklant
gaat je herkennen.
Denk aan Cesar Milan, hij werkt alleen met probleemhonden bij
gezinnen. Of Winterhalter die alleen restaurants en hotels als klant
aantrekt.
Je onderscheidt je van de concurrenten. Jij hebt gekozen voor een
hele kleine niche. Het grootste deel van je concurrenten heeft niet
gekozen en zal dat ook nooit doen. Het is te spannend voor ze.
Voor jou niet.
Alles wat je aandacht geeft, groeit. De volle aandacht voor jouw
doelklant op je belangrijkste product, dat geeft resultaat.
Je krijgt er energie van. Het wordt makkelijker. Waarom? Je trekt
de ideale klant aan. De klant waarmee jij graag wilt werken. Je zegt
niet meer ‘Ja’ omdat je het project moet doen vanwege het geld.
Je zegt ‘Nee’ tegen projecten die niet passen binnen jouw keuze.
Projecten die wel omzet opleveren maar geen winst.
Je wordt gevonden door jouw keuze. De zoekmachines houden
ook van duidelijkheid. Zo weten ze precies welke link ze bij de
juiste zoekwoorden moeten laten zien. Die van jouw site als jouw
doelklant zoekt op haar/zijn probleem.
Je kunt denken aan het delen van jouw visie met de doelklant over
de hele wereld. Groter dan Nederland. Via internet kun je jouw
doelklant overal bereiken.
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wat gaat dit boek niet doen voor jou
Kiezen is lastig.
De keuze duidelijk krijgen is hard werken.
Dan moet je de keuze ook nog naar buiten brengen. Dat is eng en
gaat niet vanzelf.
Ik beloof je geen € 100.000.
Ik beloof je geen gouden bergen. Ik verkoop geen luchtkastelen.
De wordt snel rijk gedachte is heerlijk voor de marketeers en
verkopers van dit idee. De Wannabees zullen altijd op zoek zijn
naar het volgende wordt snel rijk verhaal.
Als jij dat bent, kun je beter nu stoppen met lezen. Stop met lezen nu.
Dit boek gaat je niet helpen om snel meer geld te verdienen.
Het is hard werken en de juiste dingen doen.
Het zijn lastige keuzes die je moet maken en je moet doorzetten.
Je kunt verkeerd kiezen. Minder resultaat boeken dan je had
bedacht.
Dit boek helpt je bij die keuzes. Het geeft je materiaal voor een
duidelijk beeld van je doelklant. Een beeld dat je kunt gebruiken als
mensen aan je vragen „Wat doe je?” of „Wie is jouw klant?”
Het zorgt er voor dat je zelfverzekerd kunt zeggen wie jouw klant is
(of wie je als klant wil aantrekken). Er komen geen woorden meer
uit je mond waar je van denkt „Zeg ik dat?” Of waarbij je achteraf
denkt „Had ik dàt maar gezegd.”
Iedereen kan kiezen.
Volg de stappen in een ritme van 1 stap per week. Na 6 weken heb
je duidelijkheid.
Wanneer je kiest en je gaat er echt voor dan veranderen er dingen
voor jou en je bedrijf.
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deel 1
begin bij het begin
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begin bij het begin
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begin bij het begin
We beginnen bij het begin van onze vakantie. De selectie van het
land, regio en plaats. Je pakt de vakantiebladen erbij. Een boek
van het land en je bekijkt websites om zo te proeven van de
vakantiestemming. Nu vergelijk je de wensen die je hebt met
de voorzieningen van de locatie en de omgeving.
De eerste stap is dat je de wensen weet voor je vakantie. Wat wil je
zien? Hoe ver? Hoeveel gemak?
Wie bepaalt de wensen van jouw bedrijf ? Dat ben jij, de ondernemer.
Jij bent het bedrijf gestart. Jij kunt ook altijd kiezen om het bedrijf
te veranderen of om er mee te stoppen. Soms lijkt het misschien
wel alsof de klanten de baas zijn, maar jij bent de baas. Jij bent het
bedrijf. Jij bent de keizer van jouw keizerrijk. Onthoud dat altijd.
Wat jij belangrijk vindt wil je graag terugvinden in je bedrijf.
Dit wil je ook terugvinden in de klanten waarmee je werkt.
De waarden waar jij voor staat. Deze waarden zie je ook graag terug
in je klanten. Daar beginnen we vandaag mee. Jouw kernwaarden.
De waarden die voor jou het belangrijkste zijn.
Misschien denk je, „Ja ja, dat weet ik wel. Dit onderdeel kan ik wel
overslaan. Ik weet waar ik voor sta.” In mijn trainingen over dit
onderwerp merk ik dat veel ondernemers, zeker als ze al wat langer
bezig zijn, hun kernwaarden niet op papier hebben. Ze hebben wel
een gevoel waarvoor ze staan, maar hebben het niet scherp.
Iedere keer was het voor de deelnemers een verrassing en soms een
lastig proces om de kernwaarden helder te krijgen. Het heeft ze
daarna wel geholpen om te zien wat het effect is op de klanten die
je aantrekt.
Dit onderdeel is dus belangrijk. Je krijgt duidelijkheid waar je voor
staat en nog belangrijker waar je op moet letten als je klanten
aantrekt.
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Voor dit boek heb ik twee methodes om inzicht te krijgen in jouw
kernwaarden. De eerste is het meest eenvoudig en de tweede geeft
je meer inzicht wanneer dit zich uit. Werk beide methodes uit voor
jezelf.
Je mag beide methodes gebruiken.
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methode 1: kies uit de lijst
Actie 1.1
Achter in dit boek vind je een uitgebreide lijst met waarden.
Stap 1: Print de lijst.
Stap 2: Loop door de lijst. Waarde voor waarde. Omcirkel elke
waarde die bij jou past.
Stap 3: Loop nu alle waarden langs die je omcirkeld hebt en zet
een kruisje bij de 20 belangrijkste voor jou.
Stap 4: Lees nu de waarden met een kruisje nog eens en vul de
5-10 belangrijkste in tabel 1.1 hieronder in. Kies de
waarden die voor jou altijd van toepassing zijn, of je nu blij,
verdrietig, boos of moe bent. Jouw kernwaarden zijn altijd
belangrijk voor jou en hangen niet af van de situatie.

Dit zijn jouw kernwaarden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabel 1.1
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Er is ook een hulpmiddel via het internet om je kernwaarden te
kiezen en te rangschikken met gebruik van bovenstaande lijst.
Deze test is in het Engels.
Test op de website: value-test.com
Het kost wel wat tijd om deze test te doen omdat de lijst uitgebreid
is. Nadat je jouw waarden hebt geselecteerd zal het hulpmiddel je
laten stemmen voor de waarden zodat je een gerangschikte lijst van
je kernwaarden overhoudt.
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methode 2: pieken en dalen methode
Dit model werd gecreëerd door Culture Sync. Via de link kun je een
pagina vinden dat dit model uitlegt en een voorbeeld heeft.
Website: culturesync.net/happiness
Dit model is mooi omdat je direct een koppeling ziet tussen
beslissende momenten in je leven en welke waarden daarbij een rol
speelden. Je kunt bijzondere momenten kiezen van de laatste 5 jaar
of nog verder terug gaan. Kies momenten waardoor je leven daarna
veranderde. Levensgebeurtenissen.
Bekijk het voorbeeld op de site van CultureSync:
culturesync.net/happiness en mijn voorbeeld op ernohannink.nl/
pieken-dalen

Actie 1.2
Gebruik de mijlpalen in je leven om je kernwaarden te vinden:
Stap 1: Schrijf tenminste 5 positieve en 5 negatieve gebeurtenissen
		
op die je leven hebben veranderd. Ga zo ver terug in de tijd
		
als nodig is.
Stap 2: Plaats de positieve gebeurtenissen boven de horizontale
		
lijn en negatieve gebeurtenissen onder de lijn in fig. 1.1
		
hieronder. Schrijf er bij wat de gebeurtenis was. Heeft de
		
gebeurtenis meer voldoening opgeleverd dan komt die
		
hoger. Heeft deze minder voldoening opgeleverd dan komt
		
deze lager.
Stap 3: Voeg waarden toe voor iedere gebeurtenis. Voor iedere
		
mijlpaal boven de lijn, vraag je jezelf: “Welke waarden
		
waren aanwezig of hield ik vast, waardoor het zo aange		
naam voor me werd?” en voor iedere mijlpaal onder de lijn,
		
stel je de vraag: “Welke waarden waren afwezig of
		
dreigden dat het zo onplezierig voor me werd?”
Stap 4: Kijk nu naar deze waarden en zet de waarden die altijd
		
gelden voor jou in tabel 1.2.
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laag

voldoening

hoog

Pieken en dalen

verleden

tijd

vandaag

Fig. 1.1 Pieken en dalen grafiek – in te vullen

Van de Pieken en Dalen oefening, maak je een lijst van de belangrijkste waarden waarvan je ontdekt hebt dat ze het meeste effect
hebben gehad op deze levensgebeurtenissen. Plaats ze in tabel 1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabel 1.2
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Voor iedere waarde, stel je jezelf de volgende vragen:
• Is dit echt belangrijk voor mij?
• Kan ik zonder deze waarde leven?
• Houd de waarde stand, zelfs bij tegenslag en strubbeling?
Schrijf jouw top 3-5 waarden hieronder op en voeg een zin aan
iedere waarde toe, wat deze waarde voor jou betekent. Met deze zin
maak je aan anderen duidelijk wat deze waarde voor jou betekent.
Dit helpt als je bijvoorbeeld de kernwaarden op je website vermeld.
Kernwaarden

Wat ze voor jou betekenen

1
2
3
4
5
Tabel 1.3

Je kunt kijken op culturesync.net/happiness voor een uitgewerkt
Pieken en Dalen diagram.
Op mijn website ernohannink.nl/pieken-dalen/ vind je die van mij.
De kernwaarden bepalen de richting die we bewust en onbewust
kiezen tijdens gebeurtenissen die een groot effect hebben op ons
leven. Naast dat je richting kiest op het moment dat er onverwacht
iets op je af komt, wil je ook zelf bewust richting kiezen. Met de
kernwaarden op een rijtje ga je de richting kiezen. De doelen voor
de komende tijd en de lange termijn.
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samenvatting: zelf
• Jij bent de keizer in jouw
keizerrijk. Jij bepaalt.

zelf

• De kernwaarden vertellen
veel over jou. Ze geven je
richting over de waarden
van de mens die je wel of
juist niet als klant wil
hebben.

doelen

• Gebruik in ieder geval één
van beide methoden om
jouw kernwaarden op een
rij te krijgen.

doelklant

• Kernwaarden bepalen de
richting die je kiest bij een
levensgebeurtenis.

1

missie

aandacht
product
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2

doelen stellen voor
jezelf en je bedrijf
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doelen stellen voor jezelf en je bedrijf
Weet je het nog, de voorbereiding op de vakantie? Er moeten een
aantal zaken worden gereserveerd en er moet dus ook betaald
worden. Het hotel, huisje of camping. Het vliegtuig of de bus of
we gaan met de auto. We leggen het budget naast de vergelijksites.
Is het haalbaar?

Mijn eerste grote doel
Het was in de vijfde klas van de basisschool (wat we nu groep
zeven noemen). Er werd gevraagd naar welke school ik wilde na
de basisschool.
“Naar de MAVO”, zei ik. In een later gesprek met de meester van
de Dr. Ariëns school werd duidelijk dat de school daar een andere
mening over had. Net als veel andere jongens zou het lts worden.
Ik had een doel. Ik wilde naar de hts.
In mijn hoofd zag ik de weg al voor me, mavo, mts en dan de hts.
Zou ik naar de lts moeten dan was ik bang dat ik mijn doel niet zou
halen.
Dus ik besloot er flink aan te trekken zodat ik een goede score ging
halen op de Cito-toets. En dat gebeurde. De Cito-score was ruim
voldoende voor de mavo.
Toch had de meester van de zesde klas, de directeur van de basisschool, een andere mening hierover. Ik kan me de woorden niet
meer herinneren, maar het advies was de lts vanuit school. Ik had
het gevoel dat de directeur goede banden had met de lts en
de huishoudschool want dat advies kregen de meeste kinderen in
klas 6.
Ik kon me hier niet bij neerleggen. Er was nog een weg. Een extra
toets doen, op eigen kosten. Dat gebeurde dus in mei. Na twee
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weken viel de envelop, met de uitslag van deze toets, op de grond
onder de brievenbus.
Snel scheurde ik de envelop open. De uitslag was luid en duidelijk.
Het advies mavo/havo. Ik kan zelfs naar de havo! Maar dan moest
ik wel hard werken. Met deze uitslag terug naar de directeur van de
basisschool, “Ik ga naar de mavo. Zie de uitslag!” Ik koos voor de
mavo want dat harde werken zag ik nog niet zitten.
Ik ging naar de Raahorst mavo. In de derde klas bleef ik bijna
zitten. Ik genoot van de jaren. Door precies de juiste vakken te
laten vallen en hard te werken in het vierde jaar ging ik naar de mts.
Vier jaar na de mts ging ik naar de hts. Mijn doel dat ik duidelijk
voor ogen had vanaf mijn elfde was bereikt toen ik op mijn
tweeëntwintigste afstudeerde.
Dit is voor mij één van de belangrijkste momenten in mijn leven
waar ik een doel heb neergezet. En naar dat doel heb toegewerkt.
En nog steeds kijk ik er met plezier op terug.

Een doel stellen en daar volledig op concentreren werkt!
H.L. Hunt, ‘s werelds eerste miljardair zei: “Decide what you want,
decide what you are willing to exchange for it. Establish your
priorities and go to work.”
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grootse doelen
In zijn boek ‘Good to Great’, praat Jim Collins over ‘Grote Kriebelende
Stoutmoedige Doelen’ als een manier om vooruitgang te
stimuleren en ondertussen de kern te behouden. Het is een grote
en angstaanjagende doelstelling.
Collins over een groots doel: “Het is duidelijk, fascinerend en
mensen begrijpen het direct.”
Tijdens zijn onderzoek naar bedrijven die van goed naar groots zijn
gegroeid ontdekte Collins dat deze bedrijven allemaal zo’n groots
doel hebben. Dit grootse doel speelt een grote rol in het succes
van het bedrijf. Het geeft richting voor de lange termijn. Het is
duidelijk voor jezelf, het helpt de mensen met wie je werkt en
klanten kunnen jou ondersteunen in je grootse doel. Het geeft ze
een reden om bij jou te kopen.
Hiervoor ontwikkelde Collins het Egel-concept. Zie de volgende
pagina voor een afbeelding van het Egel-concept. In het centrum
van de drie overlappende cirkels liggen jouw Grote Kriebelende
Stoutmoedige Doelen (GKSD).
Voor het invullen van jouw Egel-concept beantwoord je 3 vragen:
• Waar kun je het beste ter wereld in zijn?
• Wat drijft je economische motor?
• Waar heb je een echte passie voor?*
* Noot: Hiertoe behoren je kernwaarden en levensdoel
1 Waar kun je het beste ter wereld in zijn? En net zo belangrijk,
waar kun je niet het beste in de wereld in zijn? Het gaat verder
dan je kernwaarden. Dat je een kernwaarde hebt, betekent niet
meteen dat je er het beste ter wereld in kunt zijn.
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2 Wat drijft je economische motor? Wat heeft het grootste effect op
je economie, op je winst?
3 Waar heb je een echte passie voor? Blijf gericht op de activiteiten
die je passie ontsteken. Ontdek wat jou gepassioneerd maakt.
Waar de antwoorden op deze vragen elkaar snijden vind je jouw grootse doel.

Actie 2.1
Stap 1: Beantwoord de 3 vragen voor jouw bedrijf:
• Waar kun je het beste ter wereld in zijn?
• Wat drijft je economische motor?
• Waar heb je een echte passie voor?*
Stap 2: Vul het Egel-concept van figuur 2.1 in.
Stap 3: Bepaal je grootse doel.

egel-concept hyperspecialisatie 2014

passievol over

gksd
beste van
de wereld
zijn in

economische
wereld

Figuur 2.1 – Het Egel-concept van Jim Collins

Waar deze drie cirkels elkaar overlappen, vind je jouw ‘Grote
Kriebelende Stoutmoedige Doelen’ (GKSD).
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egel-concept hyperspecialisatie 2014

passievol over:
nieuwe dingen,
social media, delen

gksd
beste van de
wereld zijn in
ondernemers
online
zichtbaar
maken

economische
wereld: boeken,
the vault,
trainingen en
mentoring

Figuur 2.2 – Erno’s ingevulde egel-concept
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financiële doelen
We moeten het ook even over de financiële kant van de zaak hebben.
Hoe staat het er voor en waar wil je naar toe?
Geld, we hebben het er liever niet over. Goed, ik heb het er liever
niet over. We praten niet over hoeveel we verdienen met anderen.
Of jij wel? Ben jij open over jouw inkomsten en uitgaven?
Wat is eigenlijk het probleem bij open zijn over geld? Het geeft
inzicht in hoe het werkelijk gaat met je bedrijf. Dat kan
confronterend zijn, vooral als je niet verdient wat je waard bent.
Iedereen kan doen alsof hij/zij succesvol is. Vraag naar wat ze
verdienen en je merkt vanzelf of ze echt succesvol zijn. Dit staat
overigens los van gelukkig zijn. Daar heb ik het nu niet over.
Wat is jouw financiële doel het komende jaar?
Hoeveel nieuwe klanten wil je binnenhalen het komende jaar?
Hoeveel omzet wil je er bij het komende jaar?
Welke klanten van het afgelopen jaar kun je missen als kiespijn?
Welke omzet ga je verliezen voor het komende jaar wanneer je
afscheid van ze neemt?
Zo kun je aan het einde van dit jaar bepalen of je bent gekomen
waar je wilde, of in ieder geval op de goede weg bent om succesvol
te worden.

Actie 2.2:
Schrijf je financiële doel voor het komende jaar op.
Schrijf het gewoon op zonder er veel over na te denken hoe je dit
gaat realiseren.

Het kan zijn dat je tijdens het doorwerken van dit handboek dit
doel aanpast. Dat is geen probleem. Dat is groei.
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vermijd ten koste van alles lijst
Warren Buffet, één van de rijkste mensen in de wereld op dit moment,
gelooft ook in het stellen van doelen en ze navolgen.
Het stappenplan van Warren Buffet:
1 Weet wat je wil - maak een top 25 lijst van wat je wil doen de
komende jaren.
2 Kies de top 5 uit deze top 25. Kies de 5 belangrijkste, belangrijker
dan de rest.
3 Schrijf een plan hoe je aan het werk gaat met de top 5.
4 Word één met je top 5. Concentreer je volledig op deze top 5.
5 De andere 20 punten van je lijst worden een aparte lijst, de “Vermijd
ten koste van alles lijst”. Deze 20 krijgen geen aandacht meer
van jou. Niet eerder dan je de top 5 hebt bereikt.
Gebruik deze informatie nu om jouw plan voor het komende jaar op
te stellen.

Actie 2.3
Stap 1: Schrijf jouw top 25 die je de komende jaren wil doen of
		 bereiken.
Stap 2: Kies de top 5 uit deze 25 en richt daar al je pijlen op.
Stap 3: Schrijf boven de lijst van de overige 20 van jouw top 25,
		
“Vermijd ten koste van alles lijst”.

handboek hyperspecialisatie – 48

plan op één pagina
Een plan met doelstellingen, deadlines en acties voor het komende
jaar helpt je het grootse doel en je top 5 sneller te bereiken. Met
geplande acties en deadlines weet je wat je de komende tijd moet
doen voor die doelen.
We delen het plan op in 3 delen:
1 De doelstelling van de omzet en kosten voor het komende jaar.
2 De focus voor de komende 90 dagen.
3 De acties voor de komende maand.
Zo weet je elke maand wat je moet doen. Je hebt een focus voor één
onderwerp per kwartaal. De kans dat je nu het resultaat boekt dat
je voor ogen hebt (de top 5, je grootse doel en financieel) is nu veel
groter.
Maak één A4 waarop dit plan past.

Actie 2.4
Stap 1: Schrijf op welke producten je dit jaar wil introduceren of
		
opnieuw lanceren.
Stap 2: Schrijf op in welk kwartaal je ze gaat introduceren.
Stap 3: Plan per maand de acties die je moet doen om de lancering
		
van dit kwartaal mogelijk te maken.
Stap 4: Vermeld bij iedere maand welke omzet je dit gaat opleveren
		
en wanneer. Je hebt nu een financieel doel voor iedere
		
maand en per kwartaal.
Stap 5: Vergelijk deze financiële planning met het plan van actie 2.2.
		
Komt het overeen? Stel het financiële plan eventueel bij of
		
pas het aantal acties voor het komende jaar aan.

In deel 2 krijg je zicht op je doelklant. Dan kun je een doelklant
koppelen aan ieder product dat je gaat introduceren of opnieuw
lanceren.
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samenvatting: doelen
• Doelen geven richting.
• Grootse doelen zijn
belangrijk om te groeien
van goed naar groots.
Het geeft de mensen met
wie je werkt richting en
klanten kunnen zich er
aan verbinden.
• Financiële doelen.
Jaarplan, de volgende
90 dagen en acties voor
de komende maand.

zelf
doelen

1

missie
doelklant
aandacht
product
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2

jouw levensdoel
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jouw levensdoel
De laatste stap van de voorbereiding. De vakantie komt dichterbij,
nog een paar dagen. We zorgen dat de juiste kleren gewassen
zijn en dat alles klaar ligt. Dan pak ik de koffers en tassen in.
We vertrekken. Maar waarom?
Je bent klaar voor de reis. Je weet waarheen. Maar waarom?
Als je niet weet waarom je dit doet, dan weet je ook niet wanneer
je succesvol bent. Als je de gestelde doelen hebt gehaald dan ga je
dat vieren. Als je weet waarom je deze reis maakt, dan kun je meer
dan alleen het behalen van je doel vieren. Dan weet je ook of je reis
succesvol was. Of de reis bijdraagt aan jouw missie.
Dit is een kort en belangrijk hoofdstuk in dit handboek. Kort, want
het kan voor jou één van de lastigste onderdelen uit dit handboek
zijn. Je hebt een week de tijd om deze ene vraag te beantwoorden.
Belangrijk want de toekomst van je bedrijf hangt samen met je
levensdoel.
Jouw missie in het leven is de reden waarom je doet wat je doet.
In de mix van gezin en ondernemerschap zijn er 5 pilaren die er toe
doen:
1 jezelf,
2 je gezin,
3 jouw bedrijf,
4 de gemeenschap,
5 een betere wereld.
Wanneer je bewust werkt aan de eerste 4 pilaren dan krijgt de
laatste vanzelf vorm. Het is daarom goed dat deze 4 pilaren jouw
levensdoel ondersteunen. Een groot deel van de dag werk je in of
aan je bedrijf. Verbind daarom je bedrijf aan je levensdoel.
Waarom zijn we hier en waarom doen we dit allemaal? Wat moet jij
doen in deze wereld? Wat is jouw missie?
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Mogelijk vind je dit lastige en wat zweverige vragen. Niet afhaken
nu. Als ik je een beetje ken, dan vind je dit ook belangrijk. Je bent
niet op deze wereld om zo veel mogelijk geld te verdienen. Waarom
je wel hier bent is een vraag die je nu gaat beantwoorden. En dat is
geen eenvoudige vraag!
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je Levensdoel vastleggen
Nu aan de slag om jouw levensdoel duidelijk en op papier te krijgen.
Dit ga je gebruiken voor de richting van je bedrijf.
Steve Pavlina heeft een proces om je levensdoel in 20 minuten te
vinden. Site: stevepavlina.com/blog/2005/01/how-to-discoveryour-life-purpose-in-about-20-minutes/

Actie 3.1
1 Neem een blank velletje papier of open een tekstverwerkingsprogramma waarin je kunt typen.
2 Schrijf bovenaan: “Wat is mijn echte doel in het leven?”
3 Schrijf het antwoord (ieder willekeurig antwoord) dat in je
opkomt op. Het hoeft geen volledige zin te zijn. Een zinsdeel is
voldoende.
4 Herhaal stap 3 totdat je het antwoord schrijft waar je emotioneel
van wordt. Dit is je levensdoel.

Geef niet te snel op. Neem de tijd en herhaal de stappen totdat je
jouw levensdoel hebt gevonden. Dit kunnen wel 100 – 200 stappen
zijn, voordat je echt blij bent en je je er emotioneel over voelt.
Als voorbeeld, Steve Pavlina’s versie na deze oefening:
“om bewust en moedig te leven, met liefde en mededogen te
resoneren, de motivaties in anderen op te wekken, en deze wereld
in vrede te verlaten.”
Noot: dit onderdeel voor het vinden van je levensdoel kan ook voor
het vorige onderdeel, het stellen van de doelen voor jezelf en je
bedrijf. Dan kun je de doelen voor je bedrijf opstellen in lijn met
je levensdoel. Mijn ervaring is dat het opstellen van de doelen
eenvoudiger is dan het onderzoeken van je levensdoel.
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Het proces van het kiezen van je doelklant is de belangrijkste uit
dit handboek. Wanneer jouw levensdoel na deze actie nog niet
helemaal helder is kun je wel verder met het duidelijk krijgen van je
doelklant. Je hebt al de richting en acties voor het komend jaar voor
je bedrijf. De invulling van je levensdoel is een proces voor de lange
termijn en mag voor nu even blijven liggen.
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samenvatting: missie
• Jouw levensdoel.
Waarom ben je hier?
Wat heb je te doen?
• De antwoorden op deze
vragen geven richting.
Je weet welke kant je
op moet.
• Stel jouw bedrijf in dienst
van je levensdoel.
Dan draagt jouw bedrijf
bij aan het bereiken van
je levensdoel, jouw missie.

zelf
doelen

1

missie
doelklant
aandacht
product
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2

deel 2
de keuze
handboek hyperspecialisatie – 57

de doelklant
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de doelklant
De tweede fase is aangebroken. We hebben de plaats van bestemming bereikt. Het evenement, de vakantie, kan beginnen.
Het eerste deel van de vakantie is dat we aankomen op de locatie.
Moe maar voldaan, want we zijn er. We checken in. Controleren
onze kamer, huisje of de plek. Welke kamer en welke kant van het
bed is van jou.
Na alle voorbereidingen in deel 1 is het tijd voor belangrijke actie.
Je begrijpt waarom hyperspecialisatie belangrijk is. Je weet waar
je voor staat en welke kant je op wilt. Maar hoe bepaal je nu wie
je doelklant is? Hoe leg je de doelklant vast? Hoe omschrijf je de
doelklant als iemand aan je vraagt: “Voor wie werk je?”
Kijk eens naar je huidige klantenbestand. Zie je overeenkomsten in
je klanten?
Pak je administratie van het afgelopen jaar en loop langs al je
klanten. Herken je eigenschappen die telkens terugkomen?

Actie 4.1:
Inzicht in je klanten.
Stap 1: Maak een lijst van de eigenschappen die je herkent in
		
de klanten van het afgelopen jaar.
Stap 2: Maak een lijst van de problemen van je klant die jij oplost.
		
Doe dit voor je belangrijkste product/dienst.
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kies jouw doelklant
Uit de lijst van je klanten kies je de ideale klant voor jouw belangrijkste
product. Uit deze lijst kies je één klant die model staat voor veel
meer van dit soort klanten. De klant waar jij blij van wordt.
De klant die blij wordt van jou.
We hoeven het niet moeilijker te maken dan nodig is. Je kiest de
beste klant uit je lijst van klanten. Dat is het. En dan begint het
echte werk. Je moet deze doelklant door en door leren kennen.
Vooral, wat het belangrijkste probleem is dat jouw product
oplost. Het gaat over het belangrijkste probleem dat jij oplost,
in de woorden van de klant.Daar kom ik zo op terug.
Nu hoor je een stemmetje in je hoofd. “Wat als ik niet meer van
dit soort klanten vind?”, “Wat als er niet meer mensen rondlopen
die lijken op de doelklant die ik heb gekozen?”, “Wat als ik de
verkeerde doelklant heb gekozen?”, “Wat als ik mijn doelklant niet
kan bieden wat ze zoeken?”, “Ik houd van al mijn klanten.” of
“Ik houd van het verschil tussen mijn klanten.” En nog veel meer
van dit soort ‘redenen’ waarom je denkt dat je niet kunt kiezen voor
die ene doelklant.
Dit stemmetje in je hoofd is je hagedissenbrein aan het woord.
Je weet wel, het oudste deel van het menselijk brein. Onze aversie
tegen verlies wordt aangestuurd vanuit dit deel van je hersenen.
Ons brein wil ons beschermen voor een mogelijk verlies als we
onze doelgroep zo klein maken. “We weten wat we nu hebben,
laten we het zo houden.”, zegt dit deel van je brein tegen je.
De oplossing voor deze angst?
Blijf versturen. Versturen betekent dat je jouw creaties de wereld in
brengt. Concentreren op je doelklant voor je belangrijkste product
verandert daar niets aan. Stuur jouw boodschap voor deze doelklant
de wereld in.
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Neem kleine stapjes. We gaan niet gelijk de gehele website op
de kop zetten. Je gaat niet in één keer de doelklant kiezen voor al je
producten of diensten. We beginnen met één product en
de verkooppagina of je website voor dit product. Eén e-mail aan
je lijst waarin je de doelklant aanspreekt. Gebruik de woorden van
de doelklant.
Wanneer je er over begint te praten met anderen, en gaat schrijven
voor je doelklant, veranderen dingen. Als je een boek creëert in je
hoofd of een nieuw product of programma verandert er niets.
Als je voor je doelklant kiest in je hoofd en dit niet naar buiten
brengt verandert er niets. Zodra je het naar buiten brengt, er over
praat met je klanten en fans, er artikelen over schrijft in je blog,
verandert er echt iets. Wanneer je het manuscript naar een uitgever
stuurt, of nog beter; het zelf publiceert, dan veranderen er dingen.
Natuurlijk gaan er dingen fout. Er gaat altijd iets fout. Maar wat
is het ergste dat je kan gebeuren? Je krijgt minder klanten.
Maar, je krijgt wel de klanten waar je meer plezier mee hebt.
Je gaat een hogere prijs vragen voor hetzelfde product, omdat
de inhoud van je belangrijkste product precies aansluit bij
wat je doelklant zoekt en nodig heeft.
Onthoud dat dit geen keuze is op leven of dood. Een keuze die je
nooit meer kunt veranderen. We leven in een dynamische wereld.
En dat ben jij ook. Schrijf over het proces en de conclusie op je
blog. Schrijven geeft structuur aan je gedachten. Wanneer je de
keuze gemaakt hebt, stuur je het de wereld in.
Leg je Amygdala het zwijgen op door steeds meer te verzenden en
door kleine stapjes te nemen. Bij ieder klein stapje dat je succesvol
afsluit laat je het Amygdala weten dat het wel kan, dat het werkt.
Het stemmetje klinkt steeds zachter totdat het bijna verstomt.
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Actie 4.2
Uit de lijst van je klanten kies je de ideale klant voor jouw
belangrijkste product. Kies de klant waar jij blij van wordt.
Schrijf haar naam op.

Hoe krijg je de aandacht van jouw doelklant en nog belangrijker, de
mensen die lijken op je doelklant die je gaat aantrekken?
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problemen
In de afgelopen 10-20 jaar heb ik geleerd niet over problemen
te praten, maar over uitdagingen. Niet over problemen schrijven
op de verkooppagina maar over de voordelen van het product.
Eigenaardig nu ik zo terugkijk.
Wat trekt echt onze aandacht?
De roddelbladen en de makers van het nieuws weten dat als geen
ander.
Problemen.
Denk er maar eens over na.
Wat is het eerste onderwerp van het journaal?…
Juist, het grootste probleem in de wereld of in Nederland.
Wat is het volgende onderwerp? Het twee na grootste probleem.
Het volgende onderwerp? Volgende probleem.
Het vierde onderwerp? Het volgende probleem.
Je kunt nu vast raden wat het volgende onderwerp is.
Waarmee sluiten ze vaak af (voor de weersvoorspelling of direct
daarna)? Een positief bericht of iets grappigs.
Wat gebeurt er als ze vertellen over het grootste probleem als je het
journaal aan hebt staan en met iets anders bezig bent?
Je hoofd draait naar het journaal en je spitst je oren.
Ze hebben jouw aandacht.
Met ieder volgend probleem trekken ze opnieuw jouw aandacht.
Waarmee kun jij de aandacht krijgen van jouw doelklant?
Juist, een probleem.
Niet zo maar een probleem. Het grootste probleem van jouw
doelklant.
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Hoe weet jij nu wat het grootste probleem van jouw doelklant is
voor wat jij doet?
Dat moet je vragen. Daar ga ik het zo over hebben.
Ga op zoek naar het grootste probleem van je doelklant.
Daarna het volgende probleem. En het volgende probleem.

Actie 4.3
Stap 1: Maak vandaag om 15.15u een (bel)afspraak voor ergens
		
volgende week met je doelklant.

Kijk de eerste 1:30min (van de in totaal 16:14min) van deze video
waarin Peter Diamandis vertelt over ons eerste waarschuwings- of
gevaren detector, de Amygdala. Diamandis: “The news feeds mostly
negative news, because that is what our mind pays attention to.”
youtube.com/watch?v=BltRufe5kkI – Peter Diamandis’ TED talk.
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oplossing
In het stuk hiervoor vertelde ik over het belang van het probleem
van de doelklant en iedereen die zichzelf herkent in het probleem
van je doelklant. We hebben de aandacht nodig voordat we verder
kunnen.
Wat gebeurt er als we alleen maar praten over problemen?
We bevriezen. We zien geen uitweg.
Er gebeurt dus niets.
Als iemand met jou in aanraking komt, bijvoorbeeld op je website
of op een verkooppagina dan wil je actie.
Als deze pagina vol staat met problemen dan bevriest de bezoeker
en doet ze niets. Dat is niet de actie die we nodig hebben.
We hebben een koopactie nodig. Of een andere actie.
Daarvoor moet je dus de aandacht krijgen van de bezoeker. Je moet
precies het probleem van de bezoeker raken. Je moet de aandacht
krijgen en ze moet de pijn van het probleem voelen.
Nu je de aandacht hebt, en ze de pijn voelen van het probleem dan
pas laat je de uitweg zien.
Je vertelt over de oplossing. Je laat de bezoeker zien dat er een
uitweg is. Er is een oplossing voor dit probleem. Gelukkig maar.
Pfew. Ze zakt langzaam weer terug in de ontspannen stand. Terug
in de comfort zone.
Ho wacht. Snel. Voordat de aandacht verder verslapt breng je weer
een probleem. Misschien nog één.
Je brengt ze weer terug naar het probleem.
Dan kom je weer met een oplossing.
Pfew. Er is weer een uitweg.
Dan weer een probleem.
En weer de oplossing.
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Zo trek je de ideale klant helemaal mee de verkooppagina in.
Je krijgt telkens weer de aandacht en je laat ook de oplossing zien.
Het probleem is niet belangrijker dan de oplossing. Het probleem
komt wel als eerste aan bod. Je moet eerst de bewuste aandacht
krijgen. Dan komt de oplossing.
Overigens is het noemen van de oplossing eenvoudig. Je draait het
probleem om en laat de oplossing zien.
Hoe achterhaal je het probleem van de klant zodat je ook weet
welke oplossing je moet bieden? Stel vragen en luister.
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doelklant interview
De essentie van het interview met de doelklant is om zoveel mogelijk te leren over de problemen van de doelklant en wat ze als het
grootste probleem ervaart. Hoe ze jouw oplossing hebben ervaren
als een acceptabele oplossing voor hun probleem.
Wat wil je achterhalen van de doelklant:
1 Een lijst van de problemen. Alle problemen waar de doelklant
mee zit als ze te maken hebben met een product of dienst zoals
dat van jou.
2 Het grootste probleem (die haal je uit de lijst).
3 Waarom is het zijn/haar grootste probleem?
4 Wat zijn de gevolgen als het probleem niet wordt opgelost?
5 Wat is het op één na grootste probleem?
6 Waarom is dat een probleem?
7 Wat zijn de gevolgen als dit probleem niet wordt opgelost?
8 Wat zijn de grootste bezwaren bij de koop van het product of
de dienst? Ook als ze verwachten dat het minder of meer
voldoet aan de behoefte?
9 Wanneer zouden ze een testimonial geven?
10 Wat zien ze als het grootste risico bij de koop? Zijn er nog
andere risicofactoren?
11 Wat zou het product uniek maken (in hun ogen)?
Je bent op zoek naar het probleem van je klant in de woorden van
de klant. Leg de klant dus geen woorden in de mond. Stel de vraag
en schrijf het antwoord precies zo op zoals zij het zegt. Leg vast
zonder te vertalen.
Het beste gebruik je een memorecorder voor dit gesprek. Of als je
Skype gebruikt voor het gesprek, dan neem je dit op met software
als Evaer (Win) of call recorder (Mac).
Je vraagt: “Wat is je grootste probleem waarmee dit product jou helpt?”
Wees stil en luister. Soms moet je wat langer stil zijn om de klant
de ruimte te geven.
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Als je nu een antwoord hebt van de klant, vraag je door. Je gaat dieper
in op het probleem. Net zo lang totdat de klant niet meer uitgepraat
raakt over het probleem. Dan weet je zeker dat je bij de kern zit.
Nu vraag je „Heb je nog een ander probleem?”
Na het gesprek transcribeer je de opname. Je legt dus vast wat
gezegd is zonder dit te vertalen. Dit zijn namelijk de woorden
die andere klanten ook in hun hoofd hebben. Als ze deze woorden
lezen op je site dan hebben ze het gevoel dat je naar ze hebt
geluisterd.
We zijn gewend te praten in marketing taal op onze site. We lezen
hierover op andere sites. We horen welke woorden je moet
gebruiken voor het meeste resultaat via marketing sites en boeken.
Grappig genoeg zijn dit niet de woorden die jouw doelklant
gebruikt.
We gaan niet voor het meeste resultaat. We gaan voor resultaat
bij onze doelklant. Daarom gebruiken we de woorden van onze
doelklant. Daarmee trek je nog meer mensen aan die lijken op je
doelklant. Nog meer klanten die je leuk vindt.
Vragen die je kunt stellen in het doelklant interview:
1 Wat is het grootste probleem waar ze last van hebben?
2 Wat zijn de gevolgen als het probleem niet wordt opgelost?
3 Hoe ziet de oplossing er uit?
4 Hoe zouden ze zich voelen als de oplossing beschikbaar kwam?
5 Wat zouden de belangrijkste bezwaren zijn bij de koop van het
product of dienst? Wat waren de bezwaren tijdens de koop van
een vergelijkbaar product of dienst?
6 Welke eigenschappen zouden ze graag zien? Waarom zijn deze
eigenschappen belangrijk?
7 Wat is de grootste risicofactor bij de koop van het product of
dienst? Hoe kan dit risico worden verminderd?
8 Wat zou het product of de dienst uniek maken?
9 Wat is een ‘moet-je-hebben bonus’ bij het product?
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Onthoud dat je het interview altijd nog een keer kunt doen, kunt
aanscherpen, verdiepen. Als je nog niet alle antwoorden hebt.

Actie 4.4
Stap 1 Bereid je interview met de doelklant voor. Kopieer en print
		
bovenstaande vragen.
Stap 2 Bel of bezoek de doelklant voor jouw interview
		
(na Actie 4.3).
Stap 3 Werk de antwoorden van je klant uit. Leg ze vast precies
		
zoals je klant ze gezegd heeft.
Stap 4 Gebruik deze tekst op je site, in de verkooppagina’s,
		
in je artikelen.
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doelklant profiel
Voor je belangrijkste product heb je een interview afgenomen met
je doelklant. Je wil graag veel meer van dit soort klanten. Hier word
je gelukkig van. Deze klanten worden ook gelukkig van jou.
Voor ieder artikel dat je nu op je site plaatst is het goed om een
interview af te nemen met de doelklant voor het artikel. Dat is veel
werk. Begin met schrijven voor de doelklant van je belangrijkste
product. Je weet haar problemen en kunt daar dus meerdere
artikelen over schrijven. Gebruik de gegevens van het interview uit
Actie 4.4 om een profiel op te stellen van je doelklant.
Het Doelklant Profiel is een overzicht van de gegevens van je
doelklant op één A4. Wat staat er in je doelklant profiel:
• Naam – de echte naam van je doelklant
• Contact informatie
• Bedrijfsinformatie
• Privé informatie
• Het belangrijkste probleem
• De bezwaren
• Waarden
• Angsten
• Wensen
• Behoeften
• Doelen
Deze gegevens komen uit gesprekken met de doelklant en uit het
interview met de doelklant. Het is een echt profiel van je bestaande
klant in de woorden van je klant.
Zo heb je altijd het beeld van je doelklant voor ogen als je schrijft
voor je site. Gebruik dit profiel ook wanneer je een artikel voor je
blog schrijft en als je een e-mail voor je lijst schrijft.
Het bijzondere is nu, dat niet alleen die ene doelklant zich
aangesproken voelt in jouw artikelen. Mensen die nauw verwant
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zijn aan het profiel van je doelklant, hebben het gevoel dat je direct
met ze praat. Je hebt het persoonlijk gemaakt.

Actie 4.5
Stap 1: Schrijf het Doelklant Profiel uit voor de doelklant van je
		
belangrijkste product (één A4). Gebruik de woorden die
		
je klant gebruikt, niet vertalen naar woorden die volgens
		
jou beter klinken.
Stap 2: Hang jouw Doelklant Profiel in je kantoor zodat je er zicht
		
op hebt tijdens het schrijven van artikelen.
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afscheid nemen van de C klant
Nu weet je wie je doelklant is. Je hebt uit de oefening bij de doelen
ook een beeld van de klanten die je liever kwijt bent.
Je doelklant is waar je er veel meer van wil. Dit zijn je A-klanten.
De klanten die je kunt missen als kiespijn zijn je C-klanten.
De rest zit daar tussenin. We gaan vanaf nu voor zoveel mogelijk
A-klanten. Daarvoor moet je wel ruimte maken. Afscheid nemen
van je C-klant dus.
Ruimte kan meer tijd betekenen, of ruimte in je hoofd, of ruimte in
je middelen. Jouw C-klanten kosten je waarschijnlijk veel meer tijd
dan je A-klanten.
A-klanten zijn de klanten waar je blij mee bent, zij zijn blij met jou,
ze praten over je en verwijzen naar je. Ze betalen je rekeningen op
tijd.
C-klanten klagen altijd. Ze zijn niet blij met de resultaten. Ze klagen
over je prijs. Je moet achter ze aan zitten om je rekeningen te
betalen. Je bent 80% van je tijd met deze klanten bezig.
B-klanten zijn de rest van je klanten. Ze zijn OK.
Om ruimte te maken voor je ideale klant is het goed om je C klanten
kwijt te raken. Je bent al veel te veel tijd met deze klanten bezig.
Het zal moeilijk zijn om je ideale klant te onderzoeken en meer
A-klanten aan te trekken als je de ruimte niet hebt.
Oké, je bent klaar om actie te ondernemen. Zeg dag tegen je
C- klanten en verwijs ze naar je concurrent die ze als A-klanten ziet.
Deze concurrent richt zich op dit type klant. Als je de klant hebt
overgedragen zijn er drie mensen blij. Een win-win-win situatie dus:
• De concurrent – die heeft er een nieuwe klant bij.
• De klant – die heeft een leverancier die graag werkt met
deze klant.
• Jij – je bent een C-klant kwijt.
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Actie 4.6
Nu echt ruimte maken en afscheid nemen van je eerste C-klant.
Stap 1: Kies de C-klant waar je graag mee wil stoppen. Hoe eerder
		
hoe beter.
Stap 2: Zoek een concurrent die deze klant graag verder helpt.
Stap 3: Informeer de klant over je nieuwe focus en stel de
		
concurrent voor als goed alternatief.
Stap 4:		Accepteer de nieuwe A-klant (deze lijkt wel op je doelklant).
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samenvatting: doelklant
• Je kiest de doelklant uit je
klantenbestand. Eerst de
doelklant voor je
belangrijkste product.
De klant waar je er meer
van wil aantrekken.
• Door het probleem van
de doelklant te noemen
krijg je de aandacht van
mensen die op je
doelklant lijken.
• Als je alleen maar
problemen gebruikt verstart
je potentiële klant.
Gebruik ook de oplossing.

zelf
doelen

1

missie
doelklant
aandacht

2

product

• Tijdens het doelklant
interview leer je meer over
het belangrijkste probleem
van je doelklant in de taal van
je klant.
• Met het doelklant profiel schrijf je betere artikelen voor je
website en e-mails aan je e-maillijst.
• Om ruimte te maken voor meer mensen zoals je doelklant neem
je afscheid van je C-klanten.
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direct aandacht van je
doelklant
handboek hyperspecialisatie – 75

direct aandacht van je doelklant
Nu gaan we de omgeving verkennen. Een aantal dagen van de
vakantie zijn gereserveerd om dingen te zien. De cultuur wil ik
proeven. Ik heb aandacht voor het moois dat we hier zien.
Aandacht voor de omgeving.
Ruimte voor de mooie dingen in het leven. Tijd om te genieten van
alles wat er is. Terwijl je wat rondrijdt in deze nieuwe omgeving
zie je plotseling een groot bord met reclame. Je kunt er haast niet
voorbij kijken. En nog een bord. Dan reclame in het bushokje.
Je besluit wat eten voor de picknick te halen en loopt de supermarkt
binnen. Je loopt over een mat met promotie. Terwijl je wacht voor
de kassa komen er aanbiedingen op een scherm net boven de
kassa.
Het gaat aan je voorbij. Je kijkt door de ramen van de supermarkt
naar buiten. Je geniet van de stad die je nog niet kent. Je kijkt naar
de gebouwen. De architectuur. Hoe oud zou dat gebouw zijn?
Je ziet de bloemen en geniet van de zon. Jouw brein negeert al die
uitingen die voorbij komen totdat er een reclame voorbij komt over
hoofdpijn. Het is een vreemde taal maar je begrijpt precies wat
ze bedoelen. Je herinnert je de hoofdpijn van gisteren en dat je
vergeten bent Aspirine mee te nemen. Je pakt iets dat op Aspirine
lijkt, rekent alles af en rijdt tevreden verder. Blij dat je er nog aan
gedacht hebt, waarschijnlijk heb je de Aspirine niet meer nodig
deze vakantie maar je weet maar nooit.
Dit geldt ook voor jouw doelklant. Ze negeren alle informatie die
op ze af komt. Alles. Zelfs jouw met zorg geschreven e-mails of de
mooie flyer die je liet maken. Er wordt geen bewuste aandacht aan
besteed. Totdat er iets voorbij komt dat over haar of zijn probleem
gaat. Dan krijg je de aandacht.
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wiifm
Het belangrijkste waar mensen in geïnteresseerd zijn is: ‘ik’.
Wanneer er nieuwe informatie binnenkomt, beoordeelt het brein
in een fractie van een seconde. Is deze informatie interessant
voor mij of niet? Zo niet, snel verder. Als het wel interessant is
onderzoekt het brein verder. Hoe kan dit mij helpen?
Als de doelklant voor het eerst in aanraking met jou komt,
dan wil zij dat ook weten. Het brein is continue aan het filteren
“What’s In It For Me?” (WIIFM) ofwel “Is dit interessant voor mij?”
Kun je iets voor mij doen? Kun je iets doen voor iemand
die ik ken, zodat ik hen kan helpen? Kan ik iets voor jou doen?
Geef je doelklant iets waarmee ze de vraag “Is dit interessant voor
mij?” snel kan beantwoorden. Geef de mensen die je ontmoet de
informatie waarmee ze verder kunnen. Nu je weet wie je
doelklant is en wat haar probleem is, wordt het eenvoudiger de
WIIFM vraag te beantwoorden.
Een eerste ontmoeting met jou op het internet werkt net zo.
De doelklant ziet je website, ze zien je profiel op een sociale
netwerk site of ze zien een video van jou op Youtube. Tijdens deze
eerste ontmoeting beslist ze in minder dan 2 seconden of ze op
jouw website blijft of op de terugknop klikken.
Verder naar de volgende link in de zoekmachine.
Verder naar de volgende video.
Voor een nieuwkomer op je website is het dus extreem belangrijk
dat ze direct ziet of jij ze gaat helpen. Waarom het interessant
is voor ze. De WIIFM vraag moet in die 2 seconden beantwoord
worden.
Je moet dus weten wie je op je website wilt houden. Je moet weten
wie zich moet inschrijven als abonnee op je e-mails. Je kent je
doelklant.
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Ze heeft je verteld over haar probleem en wensen. Deze informatie
gebruik je om de doelklant direct aan te spreken op je website.
Waar ze ook landen in je website dat ze altijd direct zien, dit is
precies wat ze nodig hebben. Dan heb je de aandacht van jouw
doelklant.
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tiensecondenboodschap
De tiensecondenboodschap is waarmee je heel snel de “Is dit
interessant voor mij?”-vraag beantwoordt. Deze zin is jouw
pasklare antwoord als iemand tijdens een netwerkevenement aan
je vraagt “Wat doe je?”
Het lijkt wat gemaakt, telkens hetzelfde antwoord geven wanneer
mensen aan je vragen “Wat doe je?”, maar de vaste zin geeft je
vertrouwen. Niet telkens een nieuw antwoord bedenken op die
vraag. Je hoeft niet te vertellen wat je allemaal doet omdat je niet
precies weet wie de vraag stelt. Jij beantwoordt deze vraag met jouw
standaard antwoord; de tiensecondenboodschap. De zin die de
aandacht trekt van jouw doelklant.
Ken je de ‘Gespreksdoder’?
Bij de borrel vraagt iemand, die je voor het eerst ziet, aan je wat je
doet. Jij weet nog niet precies wat deze persoon doet en wat zijn
probleem is. Dus je vertelt iets over de dingen die je doet. Kort iets
over alle dingen die je doet. Na een minuutje heb je het meeste
verteld en hoop je dat er iets interessants tussen zit voor je
gesprekspartner. Dan komt de gespreksdoder...
“Interessant.”, “Oh leuk.” of iets wat hier op lijkt. En het wordt
stil. Om het gesprek weer op gang te krijgen vraag jij ook nog wat
hij doet.
Dat is niet de reactie die je zoekt als je vertelt over je levenswerk.
Je bent op zoek naar een reactie waardoor je meer kunt vertellen.
Je hebt kort de tijd om de aandacht te krijgen en vast te houden.
Anders kijkt hij al weer over je schouder naar andere mogelijk
interessante gesprekspartners. Je zegt je tiensecondenboodschap.
Dan komt de vraag die je nodig hebt: “Hoe doe je dat?” of
“Vertel me meer.”
In plaats van de ‘Gespreksdoder’ heb je een ‘Vertel me meer
moment’ gecreëerd.
Wil jij meer vertel-me-meer-momenten bij netwerkbijeenkomsten?
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Beantwoord dan de volgende vier vragen wanneer iemand vraagt
wat je doet.
1
2
3
4

Wie help ik?
Wat is hun probleem?
Hoe los ik dat probleem op?
Wat is het resultaat voor de klant?

Je hebt de antwoorden op deze vragen al gevonden met de antwoorden op de vorige acties.
Wie help ik?
Dit is je doelklant. Je zegt nu natuurljk niet de naam van de persoon.
Je gebruikt een korte beschrijving met de belangrijkste kenmerken.
Zie het Doelklant Profiel.
Wat is hun probleem?
Het belangrijkste probleem van de doelklant dat jij oplost met je
belangrijkste product. Het product waarvan je er veel meer wilt
verkopen. Het probleem dat je hebt gevonden in het Doelklant
Interview. Gebruik ook nu weer de woorden van je doelklant,
geen marketingtaal.
Hoe los ik dat probleem op?
Draai het probleem om. Gaat het probleem over pijn. Dan stop je
de pijn. Gaat het probleem over tijd te kort, dan zorg je dat ze weer
tijd overhouden. Houd het simpel.
Wat is het resultaat voor de klant?
Hoe snel los je het probleem op? Hoe lang blijven de resultaten?
Hoeveel procent omzetstijging krijgt je klant? Denk aan concrete
resultaten. Ook deze informatie komt uit je interview met de
doelklant.
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Actie 5.1
Stap 1: Schrijf de antwoorden voor de 4 vragen op.
Stap 2: Combineer de antwoorden tot één compacte zin.
Stap 3: Oefen de zin regelmatig door deze hardop te herhalen.
		
Net zo lang tot het niet meer vreemd klinkt voor jou.

De volgende keer wanneer mensen aan je vragen wat je doet,
beantwoord je dit met de tiensecondenboodschap. Zeg dus niet dat
je een coach, schrijver, spreker en/of consultant bent.
Zeg je tiensecondenboodschap.
Als je dan de gespreksdoder krijgt, weet je dat je de vier
antwoorden nog niet goed hebt verwoord in de tiensecondenboodschap. Verander de boodschap net zo lang totdat je standaard
het vertel-me-meer-moment krijgt.
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samenvatting: aandacht
• Met het probleem van de
doelklant krijg je aandacht.

zelf

• Net als jij is je gesprekspartner altijd op zoek naar
wat betekent dit voor hem
of haar. Beantwoord deze
vraag zo snel mogelijk.

doelen

• Voorkom de vervelende
gespreksdoder, door de
tiensecondenboodschap
te gebruiken tijdens het
netwerken.
• De tiensecondenboodschap
geeft je vertel-me-meer
momenten.

1

missie
doelklant
aandacht
product
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2

producten maken
die klanten kopen
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producten maken die klanten kopen
De vakantie is ook een moment om te ontspannen. Ik laad me op
voor de volgende periode. Ruimte in mijn hoofd voor inspiratie.
Er ontstaan al nieuwe ideeën.
Deze laatste fase in de vakantie is minstens zo belangrijk als de
stappen die je tot nu toe genomen hebt. Je bent op de plaats van
bestemming om vakantie te vieren. Je hebt een aantal mooie
dingen in de omgeving gezien. Deze fase is ook belangrijk voor
het volgende moment, na de vakantie. Je gaat opgeladen en vol
ideeën weer naar huis. Nu eerst tijd voor rust, ontspanning,
bezinning en inspiratie.
De laatste stap van dit handboek heeft daar veel van weg. Je kunt
niet zonder deze stap om succes te boeken met wat je tot nu toe
hebt gedaan in jouw hyperspecialisatie. Je hebt gekozen voor jezelf
(kernwaarden). Je weet waarvoor je staat en welke kant je op wil
(doelen). Je weet ook waarom (levensdoel).
In het tweede deel heb je de doelklant gekozen. Je weet hoe je haar
aandacht krijgt en wat het grootste probleem is dat jij oplost.
Je weet dat je dit probleem moet oplossen voor de persoon die nu
aandacht heeft voor jou.
Hoe los jij het probleem op? Met een op maat oplossing? Uurtjefactuurtje?
Dat is de manier om de aandacht van de klant weer te verliezen.
Jouw oplossing moet zo snel mogelijk het probleem oplossen.
Je wil de aandacht vasthouden tot en met het moment van actie.
De actie is dat ze jouw oplossing kopen. Ze plaatsen de bestelling
en betalen voor jouw oplossing. Ze zijn klant geworden. Dat is de
actie die je nodig hebt.
Dit doe je niet door op het moment dat je de aandacht moet
omzetten naar actie, te komen met een uurprijs. Want dan weet
de klant nog niets. De klant wil weten wat de oplossing is, wat het
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inhoudt, hoeveel tijd ze er in moeten steken om er een succes van
te maken, inzicht in de totale kosten.
Je komt nu met een complete oplossing. Aan deze oplossing hangt
een prijskaartje. De inhoud van de oplossing is duidelijk en het
prijskaartje is compleet. Hoe werkt dit? Zet je dienst om in een
product.
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van dienst naar product
Tot nu toe werk je vooral met diensten. Je helpt je klanten op maat.
Je hebt een intake en daarna een aantal sessies om het probleem op
te lossen. Het aantal sessies hangt af van de klant. Hoe actief gaan
ze aan de slag met jouw opdrachten en opmerkingen. Hoe snel
willen ze vooruit. Het hangt ook af van in welke fase de klant zit
van het probleem. Toch?
Fout.
We gaan uit van de doelklant. Je weet waar ze staat. Je kent haar
probleem. Ze is gedreven om het probleem op te lossen. Jij hebt
ervaring en expertise. Je hebt verstand van jouw oplossing. Op dat
gebied ben je één van de betere in de markt. Voor je doelklant ben
je de beste in de markt voor haar probleem. Daar twijfel ik niet
over. Dat hoef jij dus ook niet te doen.
Nu gebruik je die ervaring en kennis, jouw expertise, om een
oplossing te ontwikkelen die precies past voor je doelklant.
Zet jouw dienst om in een kant en klaar product. In dit product
stop je precies genoeg sessies, de intake en andere middelen die
nodig zijn om het probleem van de doelklant op te lossen.
Of zo ver op te lossen zodat ze klaar zijn voor je volgende product.
Dit betekent dat je voor 90% van de mensen die je nu aantrekt ook
het probleem oplost. Ze lijken op je doelklant want ze voelen zich
aangetrokken door de woorden die je gebruikt. De woorden van
jouw doelklant.
Hoe maak je nu een product van je dienst? (Productizing)
Wat doe je allemaal voor je doelklant als je het probleem oplost?
Schrijf alle stappen op. Van de intake tot en met het afrondende
gesprek. Alles. Hoelang duurt een gesprek? Hoeveel tijd zit er
tussen de gesprekken? Hoeveel tijd heeft de klant nodig?
Wat gebruik je tijdens de sessies? Hoeveel tijd heb je nodig voor
de administratie en registratie van de gesprekken? Boeken,
formulieren, handleidingen, teksten die jij geschreven hebt, een
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document bij de oplevering, een certificaat. Schrijf het allemaal op.
Dit stop je allemaal in je product.
Nu bedenk je een naam voor dit product. Denk bij de naam aan
het probleem van de klant. Met de naam voor dit product raak je
weer het probleem van de doelklant, waardoor je weer de aandacht
krijgt.

Actie 6.1
Maak van je dienst een product dat de klant direct kan kopen.
Stap 1: Schrijf alles op wat jij gebruikt om het probleem van de
		
klant op te lossen.
Stap 2: Breng dit samen in jouw nieuwe product.
Stap 3: Geef dit nieuwe product een naam.
Stap 4: Plaats het product op je website. Een aparte (verkoop)
		
pagina voor dit product. Begin te schrijven over het
		
probleem. Vergeet niet de oplossing te noemen.
		
Beschrijf alle kanten van het probleem. Introduceer jouw
		 product.

Bijkomend voordeel van productizen ofwel het omzetten van je
diensten in producten is dat je veel minder tijd kwijt bent aan
het maken van aanbiedingen. Klanten die je vragen om de prijs.
Gesprekken met klanten om uit te vinden hoeveel tijd jij kwijt bent
voor deze opmaat oplossing. Allemaal tijd die niet betaald wordt.
Vaak geef je ook al een deel van de oplossing weg in dit soort
verkoopgesprekken. Sommige potentiële klanten denken na dit
gesprek dat ze het nu zelf kunnen. Stop met de discussies over je
uurprijs of het aantal uren dat je ergens aan besteedt. Het gaat om
het resultaat dat je levert. De belofte van je product.
Het voordeel is ook dat je veel eenvoudiger een totaalprijs kunt
maken voor het product. Deze prijs gaat minder over hoeveel tijd
het jou kost en meer over hoeveel het de klant oplevert.
handboek hyperspecialisatie – 87

wat is het waard
De prijs van je product is dus niet tijd x uurprijs. Dat is de methode
voor de concurrent die niet met productizing en hyperspecialisatie
werkt.
Jij kent jouw doelklant. Jij kent het probleem, hoe de doelklant zich
voelt als het probleem is opgelost. Hoeveel tijd ze besparen.
Hoeveel extra omzet ze gaan realiseren. Hoeveel kosten ze
besparen. Hoeveel meer ze verdienen op de korte en op de lange
termijn. De kansen die ontstaan voor de medewerkers. Ook dat is
jouw expertise. Het kost misschien even moeite om er voor
de eerste keer zo naar te kijken.
Als jouw oplossing meer omzet oplevert of een kostenbesparing
denk dan in een percentage van de extra opbrengsten of
besparingen die ze bereikt. Levert jouw product € 10.000 meer
resultaat (omzet-kosten) dan is € 1.000 voor jouw product niet
iets waar de doelklant lang over nadenkt.
Het gaat dus niet over de kostprijs maar over de waarde voor
de klant. Dat bepaalt de prijs.
Bedenk nu de prijs voor je product.
Als je alle acties in dit handboek tot nu toe gedaan hebt (zie het
Doelklant Interview) dan weet je nu ongeveer wat de prijs is die je
kunt vragen voor dit product. Deze prijs schrijf je op.
Of je de prijs op de website moet plaatsen bij je product of niet,
daar zijn de meningen over verdeeld. Bij de meeste producten
kan dat. Bij de duurdere producten wil je de prijs misschien
achterhouden zodat je in een gesprek een speciaal aanbod kunt
doen. Mijn voorkeur gaat uit naar duidelijkheid, dus de prijs kan
ook op de site. Jouw product is uniek en belangrijk voor jouw
doelklant. De concurrent kent de doelklant niet zo goed als jij ze
kent. Jouw oplossing is de beste voor de doelklant.
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Wanneer de doelklant de oplossing minder waard vindt dan jouw
kostprijs dan is er iets mis. Je hebt niet de woorden van je klant
gebruikt. Je hebt het probleem onvoldoende geraakt. De kosten
zijn te hoog. Je hebt de inhoud van het product niet duidelijk
gemaakt. Je hebt de waarde die je levert onvoldoende uitgelegd.
Stop dus met uurtje-factuurtje.
Stop met het gevoel dat je een urenfabriek wordt nu je steeds meer
klanten aantrekt.
Maak producten en geef deze een prijs die de klant het waard vindt.
Je hebt alles opgeschreven wat er in je product zit. Bedenk ook
alle dingen die je normaal achter de schermen doet. Dit heeft ook
waarde voor de klant. Het draagt bij aan de oplossing.
Wanneer de doelklant snel “Ja” zegt tegen de prijs dan weet je dat
er nog rek in zit. De volgende keer kun je de prijs nog wat verhogen.

Actie 6.2
De juiste prijs bepalen.
Stap 1: Tel alle kosten op van alles wat je hebt samengebracht in
		
het product.
Stap 2: Bepaal de waarde van het product door uit te rekenen wat
		
het de klant oplevert. Bijvoorbeeld 10% van het extra
		
resultaat die het de klant oplevert.
Stap 3: Voeg de prijs toe aan de verkooppagina.
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samenvatting: product
• Verander jouw dienst in
een product voor je
doelklant.
• Breng alles samen wat je
doet voor je doelklant en
verpak het tot een product,
met een begin en een eind.
• Hang een compleet
prijskaartje aan dit product.
Dan kan jouw doelklant
het eenvoudig bestellen
zonder dat jij eerst allerlei
acties moet doen.
• Minder werk, meer resultaat,
hogere prijzen, meer omzet
door je diensten om te
zetten naar producten.

zelf
doelen

1

missie
doelklant
aandacht
product
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2

bijlagen en
overige informatie
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checklists hyperspecialisatie
1 Waar Sta jij Voor
Heb je een overzicht van jouw belangrijkste waarden
		 (de kernwaarden)?
Weet jij welke kernwaarden van jouw ideale klant jou
		 aantrekken?
2 Waar Werk jij Aan
Weet jij waarom je doet wat je doet?
Staat je levensdoel op papier?
Ondersteunt het werk dat je doet met je bedrijf jouw
		 levensdoel?
3 Grote Kriebelende Stoutmoedige Doelen
Heb je doelen voor de lange termijn (10 jaar en verder)
		 op papier?
Zijn deze grootse doelen meetbaar?
Helpen deze doelen jou te doen waar je goed in bent en
		 plezier in hebt?
4 Het Doelklant Profiel
Heb jij één A4 met een eenduidig beeld geschetst van
		 je doelklant?
Hangt dit doelklant profiel duidelijk in beeld in je kantoor?
Schrijf je de artikelen voor je blog en e-mails alleen voor
		 de doelklant?
5 De producten voor jouw doelklant
Heb jij een doelklant voor ieder product?
Heb jij je diensten omgezet in producten, met een overzicht
		 van wat je krijgt, wat het oplevert, aanbevelingen, de prijs en
		 een bestelknop?
Zijn de producten op je site gemakkelijk te vinden (1-click)?
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6 Aandacht van je doelklant
Heb jij de boodschap waarmee je direct de doelklant
		 aanspreekt?
Is direct duidelijk voor wie je werkt, wat hun probleem is,
		 hoe jij dat oplost en wat dat hen oplevert?
Staat de tiensecondenboodschap in ieder profiel in de sociale
		 netwerken en op je website?
Krijg je de vertel-me-meer reactie op jouw tienseconden		 boodschap?
7 Hyperspecialisatie
Zijn er concurrenten in de doelgroep, maar ben jij de enige
		 met deze hyperspecialisatie?
Heb je een lijst met de top 25 klanten die je komend jaar wil
		 toevoegen?
Heb je het website adres, e-mail adres, Twitter/Facebook/
		 LinkedIn profiel, van deze mensen?
Volg je de updates van deze mensen dagelijks?
Heb je een telefoonnummer? Kun je ze nu bellen?

handboek hyperspecialisatie – 93

bronnen
De belangrijkste bronnen die ik gebruikte als voorbereiding op
dit boek:
• Brain Audit – Sean D’Souza 2009 (meer over de doelklant)
• Get Clients Now – C.J. Hayden 2007
• First Things First – Stephen R. Covey 1999
• Good to Great – Jim Collins 2001
• Linchpin: Are You Indispensable? – Seth Godin 2010
• StevePavlina.com
• Rockefeller Habits workshop – Verne Harnish 2013
• Laat de klant naar jou komen – Erno Hannink 2009
• Kies je doelgroep – Erno Hannink 2013
• Choose Your Target Audience webinar – Erno Hannink 2012
• Van doelgroep naar hyperspecialisatie training – Erno Hannink 2013
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beste mensen aantrek model
Meer dan 10 jaar werk en experimenteer ik met hoe je het beste
klanten kunt aantrekken, daaruit heb ik een model opgezet.
Dit model kan jou helpen te stoppen met het achter klanten aan
jagen en te beginnen met klanten aantrekken voor je bedrijf.
Online klanten aantrekken resulteert ook in een betere balans voor
ondernemerschap en gezin.
Zelfstandig ondernemer
De laatste 5 jaar lag de focus bij zelfstandige professionals.
Het laatste jaar heb ik het nog verder aangescherpt; mijn focus op
coaches. Ondernemend in wat ze doen en ze werken onafhankelijk.
Ze hebben een eigen bedrijf.
Heerlijk vind ik het om met deze ondernemers te werken. Ze willen
voorwaarts, ze zijn bereid te veranderen, ze willen groeien en
verbeteren en ze nemen beslissingen.
Het model werkt dus het beste voor de zelfstandige ondernemer,
de zelfstandige professional. Je bent bijvoorbeeld een trainer,
coach, spreker, auteur, mentor of consultant.
Waar worstel je mee
Als mensen abonneren op mijn tips via e-mail stel ik de vraag
“Waar worstel je mee?”
De onderwerpen waar de abonnees het meeste mee worstelen zijn:
• Ik heb niet genoeg klanten. Hoe krijg ik meer klanten?
• Hoe gebruik ik Facebook, Twitter of LinkedIn voor mijn bedrijf ?
• Ik wil meer zichtbaar worden. Hoe doe ik dat?
• Hoe werkt het allemaal: weblog, nieuwsbrief, sociale media?
Deze nieuwe abonnees willen bovenal meer klanten. Meer omzet!

handboek hyperspecialisatie – 95

Achter klanten aanjagen
Bij het zoeken naar nieuwe klanten vallen we vaak terug op de basiskennis. We kennen allemaal direct mail, adverteren en koud bellen
(brrr). We zien anderen het gebruiken en worden zelf ook gebeld
door bedrijven, dus het moet wel werken. En dat doet het ook.
Maar, en dat is een grote MAAR, het percentage van succes is laag.
Erg laag.
Dan moet je nog de gesprekken opvolgen. Je gaat potentiële
klanten bezoeken. Na iedere afspraak maak je een offerte met de
informatie uit jullie gesprek.
Veel werk en je bent veel onderweg. Ook ga je veel mensen ontmoeten
die geïnteresseerd zijn in je bedrijf, in jou, in een offerte, in je kennis.
Ze zijn alleen niet echt geïnteresseerd om jou een order te geven.
Je jaagt achter klanten aan.
Klanten aantrekken
Wat als je e-mails en telefoontjes van mensen krijgt die met jou willen
werken? Zij vinden jou. Jagen is niet meer nodig want ze bellen jou.
Wat als je mensen kunt informeren over hun probleem en ze kunt
helpen met de oplossing waar ze naar op zoek zijn. Wanneer je dit
vooral online doet heb je meer tijd voor jezelf en je gezin.
Zo trek je klanten aan
De eerste en belangrijkste stap is de keuze voor jouw doelklant,
hyperspecialisatie. Je ziet het in het model hieronder staan voordat
je de cirkel in komt.
Dan publiceer je artikelen op het web en wel op jouw plek op het web.
De combinatie van een website (producten, contact, over jou) en de
tips en artikelen voor je doelgroep in je weblog. Deze combinatie
is ijzersterk en wordt jouw Power Platform. De plek waar je iedere
potentiële klant wil hebben.
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Zijn ze op je platform geland en hebben ze dat artikel gelezen,
dan wil de doelklant meer van je weten. Ze willen vaker dit soort
tips lezen. Geef ze deze mogelijkheid door de tips via e-mail aan te
bieden. Ze schrijven zichzelf in.
Dan heb je nog de potentiële klanten die nog niet hebben gezocht
op het probleem in de zoekmachines. Ze hebben wel jouw hulp
nodig. Je vindt ze in de social netwerk sites. Als je de doelklant
goed kent weet je waar ze ‘uithangen’. Help ze daar verder.
Probeer niet iets aan ze te verkopen, maar geef alleen tips en
beantwoord vragen. Deel af en toe een link naar een artikel op
jouw platform met de oplossing.
De cirkel is rond. Ze landen op je power platform en schrijven zich
in op je e-mails.
Beste Mensen Aantrek Model
Dit model heb ik opgezet zodat iedereen de beste mensen kan
aantrekken. De beste mensen kun je zien op verschillende
manieren. Denk aan cliënten, klanten, leads, leveranciers,
partners, freelancers, Virtual Assistants…
hyperspecialisatie

bouw jouw
power platvorm

bouw jouw
narrow netwerk

bouw jouw
lasting list

Ideale klant aantrekken voor de coach.
Erno Hannink | No1CoachingBusiness.com | CC BY-NC-ND
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erno hannink
Erno is mentor voor coaches en tevens auteur en spreker.
Make your Coaching Biz No.1 in your niche. Dat is mijn motto.
Auteur van 3 boeken die zijn gepubliceerd:
• Facebook voor Coaches – 2013 (Dorger Press)
• Kies je doelgroep – januari 2013 (A.W. Bruna)
• Laat de klant naar jou komen – 2009 2e druk (A.W. Bruna)

Je krijgt gratis de hoogtepunten van mijn boek “Laat de klant naar
jou komen” wanneer je je abonneert op mijn tips via e-mail.
ernohannink.nl/gratis-nieuwsbrief/
Initiator van Social Media Club in Nederland, WordCamp
Nederland en het Social Media Event.
Ik schrijf informatieve artikelen op ErnoHannink.nl (Nederlands)
en No1CoachingBusiness.com (Engels) over hoe jouw coachingsbedrijf No.1 wordt in jouw niche. Hier vind je tips over bloggen,
nieuwsbrief, LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ en meer.
Met mijn e-mails alleen al help ik op dit moment meer dan 10.000
mensen hoe zij de ideale klant kunnen aantrekken door internet
te gebruiken.
5am

Family & Biz Blend

#dailywalk
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volgende stap
Wat is de volgende stap nu je dit boek gelezen hebt en de acties
hebt uitgevoerd?
Hieronder een overzicht voor jouw volgende stap.

affiliates

train
the
trainer

makeover
linkedin
facebook

handboek
hyperspecialisatie

membership
the vault

build a
power
platvorm

build a
lasting
list

writing
and
publishing

build a
narrow
netwerk

mentoring

linkedin

critique

mastermind

facebook

...

2014 © ErnoHannink.nl | No1CoachingBusiness.com

Een handige stap na dit handboek is lid worden van “The Vault”.
De plek waar ik jouw vragen beantwoord. Alle vragen. Uitgebreid.
Zet je naam nu gratis op de wachtlijst
Website: ernohannink.nl/kringetje-hangen-the-vault/
Wanneer je meer wil weten over de volgende stap dan ga je naar:
ernohannink.nl/volgende-stap/
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hulpmiddelen
Lijst van waarden
1
Aanbidding
2
Aandacht
3
Aanpasbaar
4
Aansluiting
5
Aantrekkelijkheid
6
Aanwezig
7
Achting
8
Acceptatie
9
Affectie
10 Afwachtend
11 Ambitieus
12 Amusement
13 Angst
14 Assertief
15 Authenticiteit
16 Autonomie
17 Avontuurlijk
18 Balans
19 Barmhartigheid
20 Bedachtzaam
21 Begaandheid
22 Begeren
23 Behagen
24 Beheerst
25 Behendigheid
26 Behoedzaamheid
27 Behulpzaam
28 Bekwaamheid
29 Belangen-behartiging
30 Beleefdheid
31 Benaderbaar
32 Bereidheid
33 Beroemdheid

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Bescheidenheid
Bescherming
Beschikbaarheid
Beslissend
Beste zijn
Betamelijkheid
Betoverend
Betrokkenheid
Betrouwbaar
Bevrijding
Bewustzijn
Bezieling
Bijdrage
Bloei
Capabel
Capaciteit
Communicatie
Consequentheid
Continuïteit
Controle
Creatief handelen
Creativiteit
Daadkracht
Dankbaarheid
Dapperheid
Degelijkheid
Design
Deskundig
Deugdzaamheid
Dienstbaarheid
Diepgaand
Diepzinnigheid
Directheid
Discipline
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Doelgericht
Doelmatig
Doeltreffendheid
Dominantie
Doorslaggevend
Dromerig
Duidelijkheid
Duurzaam
Dynamisch
Eenheid
Eenheid vormen
Eenvoud
Eenvoudig
Eer
Eerbied
Eerlijkheid
Effectiviteit
Efficiënt
Energiek
Enthousiasme
Erkenning
Er bij horen
Essentie
Ethisch verantwoord
Evenwichtigheid
Exclusief
Extase
Familie
Fijnzinnigheid
Flexibel
Fun
Geborgenheid
Gedegen
Gedreven

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Geduld
Gedurfdheid
Geestkracht
Geleerdheid
Gelijk zijn
Gelijkheid
Gelijkvormigheid
Geloof
Geloofwaardig
Geluk
Gelukzaligheid
Gemaaktheid
Gemak
Genezing
Genuanceerdheid
Gepastheid
Geraffineerd
Gevat
Gewaagdheid
Gezag
Gezellig
Gezondheid
Goedkoop
Gratie
Groei
Handelend
Handig
Handvaardigheid
Harmonie
Hartstocht
Heelheid
Helderheid
Hoffelijkheid
Hulpvaardigheid
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Humor
IJver
Initiatiefrijk
Inlevingsvermogen
Innerlijke vrede
Innovatie
Inspiratie
Inspirerend
Integriteit
Intelligent
Internationaal
Inventief
Inzet
Inzicht
Jeugdigheid
Kalmte
Kameraadschap
Kansrijk
Keuze
Klantgericht
Klantvriendelijk
Kracht
Kuisheid
Kunstzinnigheid
Kwaliteit
Kwaliteit van Omzet
Leergierigheid
Leiderschap
Lenigheid
Leraarschap
Levenslust
Liefdadigheid
Liefde
Loyaal

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Lustigheid
Luxe
Maatschappelijk
Macht
Makkelijk
Mededogen
Meesterschap
Meeveren
Mildheid
Moed
Moedig
Mondigheid
Muzikaliteit
Nabijheid
Natuurlijkheid
Nauwkeurigheid
Nederigheid
Netjes
Nieuwsgierigheid
Nuchterheid
Onafhankelijk
Onbaatzuchtigheid
Onberispelijk
Ondernemen
Ondernemend
Ondernemerschap
Ondernemersgeest
Onderwijzend
Ongelijkheid
Ongerustheid
Onstuimig
Ontdekken
Onthechting
Ontmoeten
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

Ontvankelijkheid
Ontvouwen
Ontwikkeling
Ontzag
Onvoorwaardelijkheid
Oordeelkundigheid
Openhartigheid
Openheid
Opgetogenheid
Opgewektheid
Oplettend
Oprechtheid
Optimisme
Ordelijkheid
Origineel
Overgave
Overtuigend
Overtuiging
Overvloed
Passie
Persoonlijk
Pionierschap
Plezier
Plichtsbesef
Potentieel
Prestatie
Prestigieus
Prijsbewust
Probleemoplossend
Productkwaliteit
Productief
Professioneel
Profijt
Puur

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Rechtvaardigheid
Relatie
Relatiegericht
Respect
Resultaat
Resultaatgericht
Rijkdom
Samenwerken
Samenwerking
Samenzijn
Schenken
Scherpzinnigheid
Schoonheid
Slim
Sluwheid
Snel
Soevereiniteit
Souplesse
Speelsheid
Spiritualiteit
Spontaniteit
Stoutmoedig
Strijdlustig
Succes
Succesvol
Sympathiek
Synergie
Talent
Teamgeest
Teamwerk
Technologie
Tederheid
Tevredenheid
Toegankelijk
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272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

Toewijding
Traditioneel
Transformatie
Transparant
Troost
Trots
Trouw
Uitdaging
Uitmuntendheid
Vaardigheid
Vastberadenheid
Veelzijdigheid
Veerkracht
Veilig
Veiligheid
Verantwoordelijk
Verbeeldingskracht
Verbeteren
Verbinding
Verbondenheid
Verdraagzaamheid
Vergeving
Vernieuwing
Verrukking
Vertrouwen
Vervoering
Vervulling
Vindingrijkheid
Virtuositeit
Vitaliteit
Volharding
Volmaaktheid
Voltooien
Voorzichtigheid

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

Vrede
Vreugde
Vriendschap
Vrijgevigheid
Vrijheid
Vrolijkheid
Vroomheid
Vurig
Waakzaam
Waarde
Waardering
Waardevol
Waardevrij
Waardigheid
Waarheid
Welvoegelijkheid
Welgesteldheid
Welwillendheid
Wijsheid
Winst
Zekerheid
Zelfbeheersing
Zelfvertrouwen
Zelfverzekerd
Zorgen voor
Zorgvuldigheid
Zorgzaam
Zuinig
Zuiverheid
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vragen
Voor vragen kun je contact opnemen
met mij via:
• @ernohannink
• facebook.com/ErnoHanninkNL
• ernohannink.nl
• erno@ernohannink.nl
Erno is een social media mentor voor
coaches en tevens auteur en spreker.
Make your Coaching Biz N0.1 in your Niche. Dat is mijn motto.
Ik help coaches bij het bouwen van een waardevol bedrijf.
Copyright © 2014 Erno Hannink
Dit is een product waarvoor je betaald hebt, het is niet cool om het
te delen met andere mensen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd of verzonden in enige
vorm of op enige manier, elektronisch of mechanisch, inclusief
kopiëren, opnemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de auteur, met uitzondering van korte citaten in een recensie.
Foto door Henk-Jan Winkeldermaat 2012 punkmedia.nl
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download het werkboek
In dit Handboek Hyperspecialisatie vind je in ieder onderdeel
opdrachten. Wil je net als ik boeken vrij houden van aantekeningen
en notities? Gebruik dan het werkboek bij dit handboek.
Dat is handig, een apart document of PDF waar je alle opdrachten
direct kunt invullen en uitschrijven. Je kunt het werkboek als PDF
printen of het Word document invullen.
Als lezer van dit Handboek Hyperspecialisatie download je het
werkboek gratis.
Hiervoor vul je je naam en e-mail adres in op deze pagina en je
krijgt het automatisch in je inbox.
http://ernohannink.nl/go/werkboek-hyperspecialisatie
Alle opdrachten in het Handboek Hyperspecialisatie vind je ook in
dit werkboek terug. Zelfs de volledige checklist.

Als je iets vindt dat niet goed is in dit boek stuur me dan een
e-mail. Als ik het kan, dan verbeter ik het. Stuur je e-mail naar
erno@ernohannink.nl.
ErnoHannink.nl
Doetinchem
+31 (0)314 393966
erno@ernohannink.nl
Twitter | Facebook | LinkedIn ernohannink
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Kiezen voor een doelgroep is doodeng.
Waarom kiezen mensen zoals jij en ik niet?
Of waarom kiezen we wel, maar gaan we
niet 100% voor de keuze?
Uit angst. Het is doodeng om te kiezen.
Want als je iets kiest moet je ook iets missen.
Je mist misschien mensen, opdrachten
en geld. Je bent op zoek naar meer omzet
juist, niet minder. Door stap voor stap te
kiezen durf je het wel.
Ik hoef je niet meer te overtuigen dat je moet kiezen. Dat weet je
onderhand wel. Wat weet je nog niet? Hoe?! Hoe doe je dat?
Dit handboek hyperspecialisatie helpt je stap voor stap bij de keuze voor
jouw klant. Door het lastigste te doen dat er is, kiezen voor die ene klant,
verander je van een urenfabriek naar een ontspannen bedrijf.
Je hoeft niet alles gelijk te laten vallen. Je begint met kiezen voor één klant,
met één probleem en één oplossing. Alles laten vallen durf je echt niet.
Maar dit durf je wel.
“Door het lezen van het boek heb ik mijn ideale klant gevonden – de vrouwelijke
ondernemer in de overgang – en dat past zo goed bij me dat ik me niet kan
voorstellen dat het ooit anders is geweest. Alles valt op zijn plek en ik vind mijn
werk leuker dan ooit te voren.”
Florence Gaillard-Groeneveld – www.florencegaillard.nl
“Hyperspecialisatie... ik vond het maar niks. De boodschap was zo tegengesteld
aan mijn gevoel: ik wilde mensen niet uitsluiten van mijn oplossing! Ik wilde juist
iedereen die baat kon hebben bij mijn methodiek bereiken! Ik merk het effect van
de hyperspecialisatie-aanpak en twijfel veel minder. Wil je ook deze stap zetten,
dan is het Handboek Hyperspecialisatie een hele goede start voor de onderbouwing
van je keuze.”
Vieve ter Laak – www.heldere-zaken.nl

http://ernohannink.nl

