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Drie magische woorden voor elke ondernemer. 

Business coaches zweren erbij om je een toename van minimaal een van deze 
dingen te beloven. Nu ben ik geen business coach, en ik ga ook geen beloftes 
doen. Ik ga ook geen verhaal vertellen over hoe mijn eigen omzet of conversie 
de pan uitrees door… vul maar in... Wat ik je wel ga vertellen, is dat alle 
business coaches die ik heb gezien, gehoord en gesproken dezelfde basis aan 
adviezen geven. De kern: leer je ideale klant kennen, segmenteer, bouw een 
band op, focus op hun ‘pijn’ en laat zien dat jij dé expert bent die hen kan 
helpen. 

En laat onderzoek nou juist bij al die aspecten een rol spelen. 

Dat weten ook business coaches. 

Vaak geven ze ook een tip als 
‘even een vragenlijst maken’ in 
Survey Monkey of Google Forms.

Maar hoe je dit dat aanpakt?
Welke opties er allemaal zijn?
Waar je begint?

Dat vertellen ze je niet. 

Ik vertel je dit wel!

In dit e-book vertel ik je 8 manieren (en er zijn er zeker meer) waarop 
onderzoek je kan helpen je conversie, omzet en impact te vergroten. Zowel 
vanuit ‘business coach’ perspectief, als praktisch. Ik hoop je hiermee te 
inspireren om minimaal één vorm / moment van onderzoek toe te gaan passen 
in jouw bedrijf, jouw marketing, jouw funnel. Want echt: 

SPIJT
Op één van mijn eerste 
business events, adviseerde 
de ‘Guru’ vanaf het podium 
‘even naar Survey Money’ te 
gaan. Dat was alles. Ik was 
te verlegen  om op te staan 
om mezelf te profileren en 
dit advies te nuanceren. 
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Conversie vergroten willen we allemaal. Meer conversie betekent namelijk 
meer klanten, meer deals. Meer omzet met dezelfde (of minder) 
inspanning. Of voor hetzelfde (of een lager) budget.

Onderzoek kan op verschillende manieren je conversie vergroten. Zo kan je 
door middel van onderzoek je lijst opbouwen. Bijvoorbeeld door een quiz of 
een test te gebruiken in je marketing, of door een marktonderzoek uit te 
zetten waarbij deelnemers aan het eind aan kunnen geven of ze interesse 
hebben in jouw dienst, product of meer informatie.

Wanneer je dit slim aanpakt kun je direct je lijst segmenteren. Mensen 
indelen in groepen en die heel gericht informatie toesturen. Hoe dichter jij 
namelijk in jouw e-mailmarketing op de pijn van je lezers zit, hoe groter de 
kans op conversie.

Hebben mensen eenmaal iets bij je 
gekocht, zijn ze klant, dan kun je 
met onderzoek achterhalen of je hen 
meer kan bieden. 

Het pareto principe stelt dat 80 procent
van je omzet uit 20 procent van je 
klanten komt. Achterhaal wie die 
20 procent zijn én waar zij nog meer 
behoefte aan hebben.

Leer door middel van onderzoek je klant
écht kennen. Geen klantprofiel op basis
van aannames, maar op basis van feiten.
En kloon dan je klant. Target in je marketing heel direct op kenmerken van 
je bestaande klanten. Je weet tenslotte al dat de kans dat die groep bij jou 
koopt groot is. Je trekt je ideale klant aan door jouw ideale klant te kennen.

Van trigger voor je lijstopbouw tot een diepgaande kennis van jouw klant, 
onderzoek helpt je erbij. Hoe groter jouw lijst en hoe beter je jouw lijst ként, 
hoe gerichter jij je doelgroep kunt benaderen. En dát vergroot je conversie.

HEALTH COACH
Stel je bent health coach, 

dan is heel waardevol om te 
weten of mensen op jouw 
lijst voornamelijk af willen 
vallen, of zich voornamelijk 
energieker willen voelen. Of 
ze meer moeite hebben met 
gezond eten, ontspannen 

slapen of voldoende 
bewegen.



Bouw een 
lijst op
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Segmenteer

Haal alles 
uit je klant

Kloon je 
klant
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Onderzoek levert je meer conversie op. En als jij je conversie vergroot, dan 
vergroot je meestal ook je omzet en je winst. Maar onderzoek kan je ook op 
andere, directere manieren meer omzet opleveren.

Zo kom je door onderzoek vaak op ideeën voor new business. Evalueren 
van een programma of training kan inspiratie geven voor een vervolgtraject. 
Wat je dan uiteraard direct aan bestaande klanten kunt verkopen wat je 
conversie weer vergroot. Of reacties op een vragenlijst leiden je naar een 
product of dienst waar jij nog helemaal niet 
aan gedacht had, maar waar wel behoefte 
aan is onder jouw doelgroep.

Meer omzet is leuk, meer winst nog leuker.
Minder kosten dragen daaraan bij. 
Door goed te evalueren kun jij achterhalen 
welke bonussen en extra’s mensen echt 
gebruiken. Wat ze echt belangrijk vinden 
aan jouw product of dienst. Welke dingen 
overbodig zijn en waarop jij dus kosten kunt 
besparen.

Nog maar te zwijgen van de kosten die je 
bespaart door geen product te ontwikkelen 
waar helemaal geen vraag naar is.
Goed marktonderzoek kost je in eerste 
instantie geld, maar levert je als het goed 
gebeurt nog veel meer op.

En over extra’s en bonussen gesproken: wie 
zegt dat jouw klanten daar niet gewoon voor
willen betalen? Omdat ze zien en merken dat
ze meer willen en daar het geld voor over 
hebben?

Weggeven is leuk, ervoor betaald krijgen nog leuker. En nee, natuurlijk hoef je 
niet alle extraatjes te schrappen, iets weggeven is heel waardevol. Maar zorg 
dat je wel weet welke bonussen bijdragen aan jouw conversie: meer verkoop 
dóór de bonus, en welke aan je omzet: niet nodig als bonus en geschikt voor 
losse verkoop. Dit soort kennis kan je zomaar veel meer omzet opleveren.

GOODIE BAG
Uit de evaluatie van een event 
bleek de Goodie bag voor ruim 

de helft van de deelnemers 
helemaal niet van belang. Het 
was zelfs het minst belangrijke 
aspect bij de keuze voor het 
event. De gegeven extraatjes 
werden zeker gewaardeerd, 

maar ze waren dus niet  nodig 
geweest om deelnemers te 

‘lokken’. Zulke kennis kan je een 
hoop tijd, geld en energie 

besparen.
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Met impact bedoel ik de invloed die jij hebt op jouw 
doelgroep, jouw klanten. Bijvoorbeeld met een (online) programma dat 
hun leven of business verbetert.

Door deelnemers te volgen, bijvoorbeeld met vragenlijsten, wordt de kans op 
succes groter. Waarom? Omdat jij tijdig knelpunten signaleert, de behoefte 
aan meer ondersteuning of juist meer uitdaging.

Door regelmatig te polsen hoe het 
gaat, kun jij net dat beetje extra 
bieden om hen succesvol door 
jouw programma heen te loodsen.
Meer succesvolle  deelnemers 
betekent meer impact. Succesvolle
deelnemers zijn meestal 
tevreden deelnemers en dat
worden dan weer ambassadeurs. 
Zo ontstaat er een sneeuwbaleffect 
van jouw impact.

Een andere manier waarop je impact 
kunt hebben hangt samen met
segmenteren en het kennen van je 
klant. Als jij echt weet waar de 
pijnpunten zitten, wat jouw doel-
groep bezighoudt, waar zij écht van 
wakker liggen, dan kun jij spot-on 
tips, trics en informatie bieden. 
Dan belanden jouwmails niet in 
de prullenbak. Je kunt laten zien dat jij echt weet hoe zij zich voelen én dat jij 
echt weet waar je het over hebt. Dat jíj degene bent die hen kan helpen en 
verandering teweeg kan brengen. Je kunt op deze manier alleen al met 
mailings of social mediaberichten enorm veel invloed op mensen hebben.

Je kent vast zelf ook wel iemand van wie je altijd de nieuwsbrief leest en dat 
die je dan vrijwel altijd raakt. Dat wil jij ook. Impact en conversie gaan hierin 
vervolgens hand in hand. Natuurlijk is voor iedere ondernemer omzet 
belangrijk, maar de meeste ondernemers willen ook vooral impact hebben. 
Hun stempel ergens op drukken. Mensen en organisaties laten groeien. 
Onderzoek helpt je hierbij. 

LIVE DAG
Ik kocht een dure online training 
en liep vast na de derde les. Ik 
moest mezelf een vaardigheid 

aanleren twijflede of ik het goed 
deed. Toen mailde de trainer: 
hoe gaat het met de lessen. Ik 

mailde eerlijk terug. Hij belde mij 
op. Hij hoorde van meer mensen 

hetzelfde en voegde een live 
dag toe aan zijn training. Na die 

dag ronde ik de training met 
plezier af. Zonder zijn vraag, was 
het weggegooid geld geweest.



Zorg voor 
succesvolle
deelnemers
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Geef spot on 
tips en 
informatie

Bespaar 
kosten

Krijg input 
voor 
new business
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Veel mensen denken bij onderzoek meteen aan een lange vragenlijst, maar er 
is veel meer mogelijk. Wat is nu de juiste vorm voor jouw 
doel? Ik bespreek hieronder een aantal vormen en waarvoor je ze kunt 
gebruiken. 

Quiz of test
De meeste mensen zijn dol op quizzen en testjes, met name vrouwen vullen ze 
graag in. Gebruik een quiz of test om mensen naar jouw lijst te leiden. Zorg 
ervoor dat de test of quiz laat zien wat jouw expertise is en dat de ‘uitslag’ 
klopt. Met een test is dat het meest simpel wanneer je mensen een goed 
antwoord laat kiezen uit een aantal opties en ze een totaalscore geeft. 
Ondertussen verzamel jij zelf meteen informatie over het kennisniveau van 
jouw doelgroep, wat rechtstreekste input is voor je marketing. Pak je het slim 
aan, dan segmenteer je je lijst zelfs meteen op kennisniveau. 

Chatbot
Dit ‘automatische’ gesprek was een tijdje enorm populair en is heel geschikt 
voor onderzoek en informatie verzamelen. Je kunt namelijk in een chatbot heel 
goed ‘routing’ verwerken: mensen alleen relevante vragen stellen. Je begint 
met een eenvoudige vraag en op basis van het antwoord, krijgen ze een 
logische vervolgvraag. Veel marketeers waren vooral enthousiast over de 
snelheid waarmee je mensen zo een passend aanbod kunt doen. Ik ben vooral 
enthousiast over de informatie die je op een laagdrempelige manier verzamelt. 
Informatie die essentieel is voor jouw marketing. 

Poll
Een nieuw product idee? Twijfel welke bonus je toe zult voegen aan een 
training? Weten over welk onderwerp mensen meer uitleg willen? Maak een 
poll. Op facebook kan die in een groep, maar je kunt ook met een online 
surveytool werken waarvan je de link op je website of social media plaatst. Een 
poll is ook leuk om snel te toetsten of jouw doelgroep op de hoogte is van iets 
door middel van de simpele vraag ‘Wist je dat..?’, wat jou weer input geeft 
voor bijvoorbeeld een blog met uitleg. 

Dit zijn drie manieren van onderzoek doen die je snel een redelijk 
eenvoudig waardevolle, informatie opleveren. Wil je dieper gaan, meer 
weten? Kies dan voor een online vragenlijst, interviews of 
focusgroepen. Meer hierover op de volgende pagina! 
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Met een quiz, poll of chatbot verzamel je op een snelle manier waardevolle 
informatie. Feiten over jouw doelgroep die je kunt gebruiken voor je marketing 
en product ontwikkeling. Soms wil je meer weten, diepgaander kennis over je 
doelgroep verzamelen, meer begrijpen van hun gedachten, ervaringen en 
behoeften. 

Online vragenlijst
De (online) vragenlijst is natuurlijk een bekende manier van onderzoek doen. 
En vaak ook een geschikte. Het is echter minder laagdrempelig dan een poll, 
quiz of chatbot. Daarom is het belangrijk dat je goed kunt uitleggen wat het 
jouw doelgroep oplevert om mee te werken. Waarom zouden zij dit voor jou 
doen? Maak duidelijk welk probleem jij gaat aanpakken of oplossen met 
behulp van de informatie. Als dit onderwerp hen raakt, dan zullen mensen 
sneller meewerken. Het grote voordeel van een vragenlijst is dat je er in één 
keer  heel veel informatie over jouw doelgroep mee kunt verzamelen. Waar 
een test of quiz nog gaat over feiten of kennis, kan het hier gaan over 
persoonlijke kenmerken. Wat doet jouw doelgroep, wat denken ze, wat 
voelen ze, welke problemen herkennen ze, waar lopen ze tegenaan? Let wel 
altijd op dat je vragenlijst niet te lang wordt, want dan haken mensen af.

Over vragenlijsten op zich kan ik een heel e-book schrijven. Wil je hier meer 
tips over ontvangen, dan raadt ik je aan je aan te melden voor mijn tips en 
trics. Verder kun je altijd een VragenlijstCheck laten doen voor professionele 
feedback en advies. 

Interviews & focusgroepen
Een vragenlijst is geschikt om onder een grote groep mensen feiten te 
verzamelen. Wil je dieper door kunnen vragen of heb je domweg nog 
onvoldoende input om een goede vragenlijst te maken, kies dan voor 
kwalitatief onderzoek. Hierbij stel je open vragen aan een kleinere groep 
mensen en vraag je door op basis van hun antwoorden. Dit kan 1-op-1 in 
interviews, of met een aantal mensen tegelijk  in een focusgroep. 
Deze vorm van onderzoek levert je vaak nieuwe inzichten op, waar jij zelf nog 
helemaal niet aan gedacht had. Of het zorgt voor duidelijkheid over welke 
aspecten van een probleem het meest belangrijk zijn. 

Interviews en focusgroepen zijn een stuk tijdrovender dan de andere vormen 
van onderzoek, maar zeer geschikt om mee te starten als je bijvoorbeeld net 
aan je klantprofiel gaat werken. Of als opstart voor een grotere evaluatie in de 
vorm van een vragenlijst. Bel eerst eens een mensen om te horen wat zij 
ervaren, maak op basis van hun reacties een vragenlijst om te toetsen of de 
rest deze ervaringen deelt. Op die manier sluit een vragenlijst veel nauwer aan 
bij de doelgroep. En dat levert jou én jouw klanten het meeste op. 
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En nu? 

Nu hoop ik dat jij zo geïnspireerd bent dat je vandaag nog gaat 
nadenken over hoe onderzoek jou verder kan helpen in je 
onderneming.

Wat zou je willen bereiken? 

Welke vorm van onderzoek past hierbij?

Past deze vorm bij jou en jouw bedrijf,  en bij jouw doelgroep? 

Aan de slag! 

BEFORE YOU 
ASSUME, 
TRY THIS 

CRAZY METHOD 
CALLED ASKING


