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Kies een niche, ga terug naar de essentie

‘Niet opereren op de
vierkante millimeter’
Heb je weinig klanten? Je klantenkring groeit maar niet. Tja, kies dan ook
een niche! De aanbieders van cursussen om een niche te kiezen doen het
zo gemakkelijk voorkomen: wie een niche kiest, kiest voor succes. Maar
kun je gouden bergen verwachten als je een niche hebt gekozen? De
experts zijn er duidelijk over: vind de balans tussen actie en reflectie.

De noodzaak om je te kunnen onderscheiden in een markt
waar steeds meer zelfstandig ondernemers bij komen,
wordt groter. Klanten weten je nu eenmaal beter te vinden
als zij precies weten waarvoor ze wel en niet bij je terecht
kunnen. Maar het kan ook te ver gaan. ‘Door de huidige
economie lijkt een niche kiezen een trucje om klanten te
trekken. Maar niche of niet, om klanten te krijgen moet
je hard werken. Nadat je je niche hebt gekozen, is je speelveld echter een stuk duidelijker’, zo vertelt business coach
Nicolette Heinsbroek. Met haar marketingachtergrond
helpt zij ondernemers bij het verkennen en kiezen van hun
niche. ‘Op dit moment wordt gepreekt: biedt één dienst
aan één doelgroep aan. Maar het is veel dynamischer dan
dat. Kneuteren op de vierkante millimeter is niet nodig.
Als zelfstandige ben je flexibel en houd je de markt scherp
in de gaten. Pas je je dienst aan de markt aan, dan zul je ook
moeten kijken of deze nog bij de doelgroep past die je voor
ogen had.’
Herkenbaar voor de klant
Daarnaast is het een misverstand dat je nog maar één ding
mag doen als je een niche voor je bedrijf hebt gekozen.
‘Het gaat er niet om wat jij allemaal doet’, verklaart Nicolette, ‘Het gaat erom of de klant jou herkent als degene die
zijn behoefte kan vervullen. Bied je twee totaal verschillende diensten aan? Prima, maar biedt ze op verschillende

websites aan, zodat klanten niet in verwarring worden
gebracht.’
Angst voor verkeerde keuze
Ook Trudy Vendrig, ZZP Coach, benadrukt dat ondernemers zich niet door de hype moeten laten meesleuren en vooral naar zichzelf en de markt moeten kijken.
‘Vaak denken ondernemers dat kiezen voor een niche
betekent dat zij slechts een heel klein deel van de markt
mogen bedienen, maar daar draait het niet om. Waar
liggen jouw talenten, waarin ben jij echt een autoriteit
en hoe kun je daarmee je klanten bedienen? Een niche kiezen zorgt bij veel ondernemers voor weerstand, want kiezen is spannend. Ze zijn bang om de
verkeerde keuze te maken of zichzelf in te perken.
Als ze echter de tijd nemen om objectief en kritisch naar zichzelf te kijken en te bepalen wat zij
nu echt willen, zullen ze zien dat die keuze in
feite niet moeilijk is. Het kan wel confronterend zijn, je moet ervoor uit je comfortzone
komen. Het beste is, om het als een proces
te beschouwen, en niet als een eenmalige
actie. Maak er een leuke ontdekkingstocht
van en ontdek zo het antwoord op de vraag
waar jij vervulling in vindt en waar je klant
baat bij heeft.’
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3 tips voor het kiezen van een niche

1

Denk niet vanuit jezelf, maar vanuit de klant. Natuurlijk ben jij enthousiast
over je product, maar vertaal het door naar de markt. Welk probleem los
jij op met jouw product en waar zit jouw toegevoegde waarde?

2

Kies niet te breed. ‘Vrouwen’ of ‘het MKB’ is nog steeds veel te onduidelijk.
Probeer je voor de geest te halen wie die vrouw dan is, hoe oud zij is en
wat voor werk ze doet of bedenk welk type bedrijf uit het MKB je het
liefst als klant zou willen en waarom.

3

Lukt het kiezen niet goed? Kies dan 2 of 3 dingen en probeer deze om
de beurt een paar maanden uit. Zo wordt wel duidelijk wat de voordelen
zijn van het hebben van een niche en na een jaar kun je voor jezelf
bepalen wat het beste bij je past.

