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WAT
MAAKT JOU
NOU JOU?
Weten hoe je opvalt in
jouw markt én bij de
juiste klant
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STAP 1: MINDMAP
Ja, mindmappen is niet sexy, maar het werkt wel als een tierelier. Dus
hop, haal even die creativiteit naar boven en vul alle DINGEN in wat
met jou als persoon te maken heeft zonder na te denken over goed of
fout en wat het meeste of minste bij jou past.
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Pak een highlighter of een pen en lees even rustig door al je
antwoorden in de mindmap heen. Zijn er een paar die direct je
aandacht pakken? Highlight of omcirkel deze. En welke zou je het
liefste weer willen uitgummen? Zet hier gewoon een streep door.

STAP 2: SAMENVATTING
Kies uit de overgebleven punten minimaal drie en maximaal 6
punten en zet ze hieronder onder elkaar.

DIT IS DUS TYPISCH IK
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VOOR ALLE ZEKERHEID..
Zijn we misschien nog iets vergeten?

HEB JE EEN BUITENGEWOON FAVORIET (VAKANTIE)LAND?

WAAR KAN JIJ GEEN DAG ZONDER?

WAAR SCHAAM JIJ JE STIEKEM EEN BEETJE VOOR?

VOOR ALLE ZEKERHEID..
Zijn we misschien nog iets vergeten?

WAAR STA JIJ IN JOUW FAMILIE BEKEND OM?

HEB JE EEN STOPWOORDJE?

WAT MAG ER NOOIT BIJ DE WEKELIJKSE BOODSCHAPPEN ONTBREKEN?

WAAR ZOU JIJ EEN TALKSHOW MEE KUNNEN VULLEN?

WAT DOE JIJ OM TE ONTSPANNEN NA EEN DRUKKE DAG?

FAVORIETE KLEUR?

STAP 3: TOEPASSEN
Als het goed is heb je nu een overzichtje van hele typische dingen die
jou omschrijven. Je hebt hier niets aan zonder ze toe te passen, dus dit
zijn een paar tips voor het inzetten van deze iconische dingen van jou.

SOCIAL MEDIA

Laat geregeld meerdere van de typische-jij
punten terug komen op je Instagram en
andere sociale media kanalen. Ééns in de 5 a
6 foto's op je Instagram en elke week eens in
je Instagram stories, is bijvoorbeeld een idee.

FOTO'S

Ik heb met de fotoshoot die ik met Leonne
van Leonne Photography heb gedaan vorig
jaar (waar mijn website mee vol staat!)
expliciet gevraagd of ze foto's wilde maken
van mijn havermelk cappuccino's en
wanneer ik stories opneem. Waarom? Omdat
dat dingen zijn die typisch voor mij zijn. Dat
op beeld hebben is ideaal om je website én
ook allerlei andere branding mee aan te
kleden.

TEKSTEN

Schrijf je veel teksten? Of heb je misschien
een podcast of regelmatig een lezing? Laat
die typische dingetjes van jou terugkomen in
de voorbeelden die je aan mensen geeft, net
zoals ik vandaag aan jou al meerdere keren
de havermelk cappuccino heb verteld. Ik zeg
bewust 'HAVERMELK cappuccino' in plaats
van enkel cappuccino, omdat dit veel
specifieker is om zo te noemen - en dus
memorabeler voor de lezer.

SPANNEND?
Op de volgende pagina vertel ik je nog één keer waarom dit alles zo belangrijk is..

YOU CAN
TOTALLY
DO THIS
Er is een mogelijkheid dat je nu een beetje twijfelt of
je dit allemaal wel wilt delen en waarom je dit zou
moeten doen.
Geloof mij alsjeblieft wanneer ik je zeg dat
mensen GRAAG meer willen leren en weten
over wie jij bent en dat dit tegenwoordig de
ENIGE manier is om bij mensen op te vallen.
Met jouw eigen verhaal heb jij de unieke kans in
handen om op te vallen tussen de zovele mensen die
niet persoonlijk worden, maar enkel schreeuwen om
aandacht. En juist dat maakt dat mensen graag
naar jouw herkenbare punten willen luisteren. Jij
bent door jouw verhaal het verfrissende tegengeluid
waar men in de tegenwoordige chaos naar op zoek
is.
En hoe je dan die juiste klant gaat
aanspreken? Niet zo simpel als het klinkt,
maar wel heel effectief: word zo specifiek
mogelijk. Wanneer jij het aandurft om hele
specifieke punten van jouzelf te delen, zul je
de mensen aanspreken die deze specifieke
punten in jou herkennen (en afstoten wie dit
niet doen) - wat al snel een band schept! Met
een grote kans dat jij deze klant totally
awesome vindt!
En, ga jij het doen? Ga jij stoppen met schreeuwen
om aandacht in een verzadigde markt en proberen
heel specifiek jouw favoriete mensen aan te spreken
door persoonlijke en typische dingen van jou met
hen te delen?

Voel je vrij om het met mij te delen in een privébericht op @joycecelinenl of via info@joyceceline.nl

