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Opdracht voor de komende week: Doe een enquête (marktonderzoek).  
 
Een enquête is de manier om in contact te komen met potentiële klanten. Het geeft je een 
goede reden om mensen op te bellen, aan te spreken of te mailen. Jij bent niet de enige die 
mensen wil helpen. Helpen vinden we allemaal fijn.  Door een enquête te houden en vragen 
te stellen aan jouw potentiële klanten geef jij hen de mogelijkheid om jou te helpen en bouw 
je direct een band op. (know, like, trust) 
 
 Voor je enquête kun je verschillende methoden gebruiken: 

-  Face to face 
-  Telefonisch 
-  Via e-mail 
-  Via sociale media  

 
Het ligt eraan hoeveel tijd jij erin wilt stoppen en wat voor soort onderzoek wil doen. Hoe 
meer persoonlijk contact je het met je klanten hoe groter de respons zal zijn. Als je mensen 
persoonlijk aanspreekt zullen er veel meer mensen reageren dan als je een enquête op 
internet plaatst. Aan de andere kant, mensen vinden het leuk om vragen te beantwoorden, 
vooral op social media. De methode die je gebruikt hangt af van de fase waar je zit met jouw 
bedrijf en het doel van je onderzoek. Maar niet ‘wat het beste bij je past’. Dat is alleen maar 
een manier om binnen je comfortzone te blijven.  
 
Een manier: het interview 
Persoonlijk, informatief en subjectief. Dat zijn drie woorden die interview omschrijven. Als je 
jouw klanten beter wilt leren kennen is het interview hier de perfecte manier voor. Je kunt 
gedetailleerde open vragen stellen waar mensen subjectieve antwoorden op kunnen geven 
of gestructureerde gesloten vragen waarbij mensen meerdere antwoorden kunnen 
selecteren. Je kunt de vragen zo gestructureerd maken als je zelf wilt. 
 
Het interview hoeft niet altijd een op een afgenomen te worden. Naast live kun je de vragen 
ook stellen via de telefoon, via een vragenlijst op je website, je kunt de vragenlijst sturen per 
mail of via je Facebook pagina.  Live interviews zijn natuurlijk tijdrovender dan per mail. Als 
je de vragenlijst mailt ben je alleen tijd kwijt aan het verwerken van de antwoorden. 
 
Het voordeel van het online plaatsen van je vragenlijst brengt ook een nadeel met zich mee. 
Je krijgt een enorme hoeveelheid subjectieve informatie die je wel moet analyseren. Daar 
gaat veel tijd inzitten maar analyse geeft je inzicht in wat er speelt bij jouw doelgroep en is 
daarom waardevol om te doen. In de eerste plaats voor jouw ontwikkeling als ondernemer 
maar ook voor het verdiepen van je expertise en het creëren van je diensten. 
 
Uitnodigen 
De respons hangt af van de manier waarop jij mensen uitnodigt voor je onderzoek. Als je een 
bericht op social media plaatst kan het zijn dat heel veel mensen jouw bericht zien maar dat 
er maar een paar daadwerkelijk meedoen aan jou marktonderzoek. Als je een prospect 
opbelt en hen vraagt of ze bereid zijn om jou te helpen kan de respons 100% zijn. 
De methode die voor jou het beste werkt is afhankelijk van je doelgroep en de hoeveelheid 
mensen jij kunt benaderen. Als je al een uitgebreide mailinglijst van je specifieke doelgroep 
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hebt dan kun je die direct aanspreken of aanschrijven. Heb je die luxe nog niet dan kun je de 
uitnodiging op internet plaatsen. 
Natuurlijk kun je het ook allebei doen als je veel response wil krijgen of nieuwe klanten aan 
wil trekken. 
Je kunt de respons op je onderzoek vergroten door iets aan de deelnemers weg te geven. Als 
je al weet wat voor diensten je wilt aanbieden kun je onder de deelnemers iets verloten. Dit 
heeft een aantal voordelen: je motiveert mensen om mee te doen, je maakt reclame voor je 
bedrijf en je hebt een aantal proefpersonen voor jouw dienst. Dit geldt natuurlijk ook voor 
producten. 
 
Follow-up 
Je uiteindelijke doel is dat al deze prospect klanten worden. Daarom is het belangrijk dat je 
contact met hen houdt na het onderzoek. Als ze een mailadres hebben gegeven dan kun je 
op reguliere basis iets laten horen. Let wel: ze moeten daar expliciet toestemming voor 
gegeven hebben.  
 
Een belangrijk doel van onderzoek doen is inzicht krijgen in je klanten. Je wilt achterhalen 
wat hun probleem is zodat jij je kunt specialiseren in de oplossing daarvoor.  Daarom is een 
van je doelen altijd verbinding maken met je (toekomstige) klanten. 
 
Welke vragen stel je? 
Als je weet wat je wilt bereiken is het tijd om je vragenlijst te gaan maken. Gemiddeld stel je 
tussen de 10 en 20 vragen.  Er zijn zeven verschillende soorten vragen die je kunt stellen:  

1) demografisch 
2) doelgericht 
3) probleem gericht 
4) oplossingsgericht 
5) tijd gebonden 
6) budget gebonden 
7) consequentie gericht 

 
Demografisch 
Natuurlijk is het belangrijk om zeker te weten dat de mensen die meedoen aan jouw 
onderzoek ook daadwerkelijk tot jouw doelgroep behoren. Als je de mensen persoonlijk 
uitnodigt, kun jij al op de demografische aspecten selecteren. Als je de uitnodiging online 
plaatst is dat lastiger. Zorg dus dat je weet wat de belangrijkste demografische aspecten zijn 
van jouw doelgroep en stel een aantal vragen aan het begin van de vragenlijst om erachter 
te komen of de deelnemers daadwerkelijk daaraan voldoen. 
Voorbeelden van demografische vragen die je kunt stellen: 

1) wat is je leeftijd 
2) wat is je beroep 

 
Tip: Omdat je het geslacht meestal kunt achterhalen uit de voornaam kun je deze vraag 
achterwege laten. 
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Doelgericht 
Het is belangrijk dat jouw doelgroep behoefte heeft aan jouw dienst en op zoek is naar 
verandering. Om erachter gekomen of dat zo is kun je ze vragen naar hun doelen, dromen 
en plannen voor de toekomst. Wat willen ze echt bereiken? Hoe zien zij zichzelf over 12 
maanden in een ideale situatie?  Zorg dat jij zo specifiek mogelijk aan de weet komt wat ze 
willen bereiken. Aan de hand van hun wensen en visie kun jij jouw diensten bepalen en 
verder ontwikkelen! 
Voorbeelden van doelgerichte vragen die je kunt stellen: 

1) als je een wens mocht doen, hoezo zou jou leven (uiterlijk, baan etc.)  er over een 
jaar uitzien? 

2)  Wat is het allerbelangrijkste dat jij wilt bereiken met…? 
 
Probleemgericht 
Problemen motiveren mensen om aan het werk te gaan. Pas als de pijn te groot woord, 
besluiten ze om veranderingen door te voeren. Waarom hebben zij hun doel nu nog niet 
bereikt? Wat is het nog wat hen tegenhoudt en wat moeten ze nog leren? Wat is een grote 
worsteling? Waar liggen zij  ‘s nachts echt wakker van? 
De enige manier om je doelgroep in actie te krijgen is door ze op een pijnpunt aan te 
spreken. Het is cruciaal dat jij weet wat hun allergrootste worsteling is. Op die worsteling ga 
je focussen in je specialisatie en bij het ontwikkelen van je programma’s, diensten of 
producten. 
Voorbeelden van probleemgerichte vragen die je kunt stellen: 

1) wat frustreert jou het meest aan…? 
2) Waar lig jij ‘s nachts wakker van? 

 
Oplossingsgericht  
Resultaten verkopen. Als de pijn te groot wordt, gaan we opzoek naar een oplossing. Een 
manier om je goed te voelen. Je kunt ook vragen wat je prospect op dit moment doet om 
zijn doelen na te streven. Hebben ze zelf alle strategie of maken ze al gebruik van een 
dienst? Wat zijn de effecten daarvan? Zijn ze daar tevreden mee? Je kunt ook vragen wat zij 
nodig denken te hebben om de gewenste resultaten te behalen. Op deze manier geven ze 
jou de tools in handen jij nodig hebt om de perfecte diensten te ontwikkelen. 
Voorbeelden van oplossingsgerichte vragen die je kunt stellen: 

1) Wat denk jij nodig te hebben om in de komende zes maanden je doel te bereiken? 
2)  Wat denk jij nodig te hebben om in de komende zes maanden te bereiken? 
3)  Wat heb je al geprobeerd om je doelen te bereiken? 

 
Tijd gebonden 
Vaak lopen mensen maanden soms al jaren met een probleem rond en blijven op de een of 
andere manier uitstellen om hier verandering in aan te brengen. Zorg er dus voordat je weet 
wat jouw klanten motiveert om nu te veranderen en die verandering niet langer uitstellen! 
Dit kun je gebruiken in het salesgesprek om je dienst of product te verkopen en hen te 
helpen bij het aangaan van de verandering. 
Voorbeelden van tijdsgebonden vragen om erachter te komen of ze haast hebben: 

1) op een schaal van 1-10 hoe graag wil je dat bereiken? 
2) Als je dit niet veranderd wat gaat het je dan kosten? 
3) Hoe lang heb je dit probleem al? 
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Budget gebonden 
Je wilt er voor zorgen dat degenen met wie jij in contact komt ook daadwerkelijk in staat zijn 
om jou te betalen en bovendien de waarde van jouw diensten inzien. Pas als je zelf floreert 
kun je anderen gratis gaan helpen.  Het is niet alleen belangrijk voor jou dat de klanten 
bereid zijn te betalen. Ook voor de klant zelf is het belangrijk dat ze in zichzelf willen 
investeren.  Ze moeten beseffen dat ze het waard zijn. Het besluit om te gaan betalen is het 
begin van hun oplossing/helingsproces/verandering. 
 Voorbeelden van budget gebonden vragen je kunt stellen om achter hun budget te komen: 

1) wat zou je er voor over hebben om in de komende zes maanden…(doel)  te behalen 
2)  wat heeft je al gekost om…? 

 
Consequenties 
Natuurlijk wil je ook weten hoeveel impact jouw hulp heeft op het leven van je klant. Vaak 
gaat die impact namelijk veel verder dan het individu en verandert ook hun omgeving mee. 
Voorbeelden van vragen om consequenties van jouw dienst te laten ontdekken: 

1) hoe ziet jouw leven eruit als je het over zes maanden hebt bereikt? 
2) Hoeveel impact heeft het op je dromen, familie, relaties, zelfvertrouwen, 

ontwikkeling, leefsituatie? 
 
Hoe stel je de vragen? 
E-mail is een van de minst geschikte manieren om de vragen te stellen. Het probleem is 
namelijk dat jij de vragen niet meer kunt aanpassen nadat de e-mail is verzonden, mocht je 
dat na de tussentijdse evaluatie willen doen. Als je het interview niet face to face doet, kun 
je er beter voor zorgen dat je vragenlijst ergens online staat. Je stuurt, nadat je de prospect 
persoonlijk hebt gesproken en ze hebben toegezegd om mee te doen, een e-mail met een 
link naar de pagina waar het formulier staat. Ik raad daarvoor de volgende manieren aan: 
 

-  contactformulier op je website 
-  web based survey programma’s (bv Survey Monkey) 

 
 Contact formulier op je website 
 Je kunt heel gemakkelijk zelf een vragenlijst maken op je website door een contactformulier 
te creëren. Dat link je dan bijvoorbeeld aan Mailchimp of Active Campaign, waar je behalve 
de naam en e-mailadres van mensen ook je vragen stelt.  
Zo’n contactformulier kun je op je website plaatsen. Als mensen het formulier invullen, krijg 
je automatisch een e-mail met een antwoorden. Als je dit niet zelf kunt is het waarschijnlijk 
voor jouw websitebouwer een fluitje van een cent om zo’n contactformulier en pagina voor 
jou te maken.  
Het voordeel is dat je het in eigen beheer kunt doen en niets extra’s voor hoeft te betalen. 
Daarnaast kun je vanuit Mailchimp of Active Campaign iedereen naderhand een bedank e-
mail sturen en even wil laten mails om ze te interesseren in jouw diensten. Het nadeel is dat 
je alles handmatig moet analyseren en de antwoorden niet overzichtelijk op een rijtje hebt. 
 
Web based surveyprogramma’s:  
Er zijn verschillende online programma’s die je kunt gebruiken om enquêtes te doen. Via 
Survey Monkey, Google Forms en Typeform, kun je gratis een enquêteformulier aanmaken. 
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Het voordeel is dat de formulieren makkelijk te maken zijn. Als je gesloten of meerkeuze 
vragen stelt, krijg je in grafieken te zien hoe mensen hebben geantwoord. Ook kun je de 
informatie goed exporteren naar een Excelformulier. Dat betekent in de praktijk dat je veel 
minder lang bezig bent met analyseren. Het nadeel is dat je al moet weten welke vragen 
belangrijk zijn als je gesloten vragen stelt. Daarnaast sturen deze onlineprogramma’s geen 
opvolg mails naar je deelnemer. Je kunt dit omzeilen door met Zapier een link te maken 
tussen je survey programma en je e-mail automation programma.  
 
Voordelen voor je prospects  
Het gaat jouw prospect tijd kosten om jou te helpen door al je vragen te beantwoorden. Het 
is daarom goed als ze weten wat het hen gaat opleveren. 
 
Door het beantwoorden van de vragen helpen ze namelijk niet alleen jou, maar ook zichzelf. 
Het invullen van de vragenlijst is namelijk een moment van zelfreflectie. Ze staan even stil bij 
het leven, waar ze mee bezig zijn, wat ze echt willen bereiken in waarom dat niet lukt. Het 
beantwoorden van zulke vragen heeft er bij mijzelf voor gezorgd dat het gigantische 
veranderingen doorgevoerd in mijn leven en mijn bedrijf, omdat ik opeens besefte dat de 
manier waarop ik toen bezig was mij niet naar mijn doel ging brengen. 
 
En zoals al gezegd, een beloning in het vooruitzicht stellen is natuurlijk ook een zeer goede 
motivatie én een kans op een nieuw klantcontact.  
En er is nog een voordeel voor de prospects. Doordat ze jou helpen kun jij je verder 
ontwikkelen. Dat betekent dat jij straks kunt gaan specialiseren en meer kunt gaan leren 
over het probleem was zij mee worstelen. Jouw groei is dus een voordeel voor hen omdat jij 
en straks beter kunt helpen bij het oplossen van problemen en het bereiken van geweldige 
resultaten. 
 
Het is een win-win situatie omdat er voordelen zijn zowel voor jou als voor je klant.  
 
 


