
Buyer journey mapping 
 
De buyer’s journey is de reis die jouw potentiële klant aflegt van het moment dat hij/zij zich 
bewust wordt van een probleem tot de daadwerkelijke aankoop. Voordat je begint met het 
uitwerken van je workflows, breng je in kaart welke vragen er spelen en wat iemand zich 
bezighoudt gedurende deze reis. Dit werk je uit in de buyer journey die je per persona invult. 
De buyer journey bestaat uit drie fases: bewustzijn, overweging en de aankoopfase.   
 

Bewustzijn fase 
In deze fase is iemand op zoek naar een oplossing voor een probleem, entertainment of 
antwoorden op vragen die hij/zij heeft. Uit onderzoek is gebleken dat 96% van de bezoekers 
in deze fase nog geen enkele intentie hebben om iets af te nemen. 
 
Het is dus noodzakelijk om iemand te overtuigen dat jij een goede partij bent. Probeer in 
deze fase zoveel mogelijk waarde toe te voegen door antwoord te geven op de vragen die 
iemand heeft. Begin dus niet over je eigen product, want de kans is klein dat je die al direct 
verkoopt in deze fase.  
 

Overweging fase 
Door naar fase twee, blijkbaar heb je voldoende vragen beantwoord en is iemand meer 
interesse gaan tonen in jouw product/dienst. In deze fase bied je jouw lead meer informatie 
aan. Je vertelt wat je product/dienst kan en waarom men ervoor moet kiezen. Tijd om je 
deels opgewarmde lead te gaan overtuigen met whitepapers, reviews en case studies.  
 
 

Aankoopfase 
Genoeg overtuigd. De klant gaat het doen en kiest voor jouw product/dienst. Nu is het zaak 
om iemand een warm welkom te heten en niet meer los te laten. Tijd om écht een relatie te 
gaan opbouwen! 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

Vul het volgende document per persona in:  
 
Tip: begin met je belangrijkste persona!  
 

  Bewustzijn  Overweging  Aankoop 
Welke vragen en behoeftes 
heeft deze persona? 
  

     

Wat onderneemt hij/zij in 
deze fase? 

 
 

   
 

Hoe voelt hij/zij zich daarbij?       

Waar kan hij/zij jouw 
organisatie tegenkomen? 

     

Welke verwachtingen heeft 
hij/zij van jouw organisatie? 

     

Welke momenten kunnen 
ervoor zorgen dat hij/zij 
afhaakt en uit zijn/haar reis 
stapt? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


