
 

 
 

 

 

Persona 

 

Wie 

Het kernteam van het co-creatieproces.  

 

Doel 

De innovatie beter afstemmen op de eindgebruikers van de innovatie. Deze tool is ook geschikt om 

ideeën te genereren om tot nieuwe / betere innovaties te komen. Deze tool helpt om meer inzicht te 

verkrijgen in de eindgebruikers van de innovatie en hen te begrijpen.  

Om de eindgebruikers in kaart te brengen, wordt er een profiel geschetst op basis van eigenschappen. 

In dit profiel worden eigenschappen en andere aspecten van de doelgroep beschreven.  

 

Wat 

Een persona is ‘een typische’ voorstelling van een persoon die men voor ogen heeft. Het is een 

fictieve voorstelling van typische gebruikers. Aan de hand van eigenschappen en 

karkaterbeschrijvingen stelt men de gebruikers van de innovatie voor. Alle informatie en inzichten die 

men heeft over de persoon worden in deze tool geïntegreerd en op overzichtelijke en gestructureerde 

wijze weergegeven.  

Voorbeelden van eigenschappen zijn: de drijfveren van de persoon, socio-demografische 

achtergrondinformatie, beschrijving van de situatie van de persoon, behoeften, wensen, problemen, 

etc.  

Toegepast op innovaties die oplossingen bieden voor de glastuinbouw gaat het dan over de 

(potentiële) gebruiker voor wie deze oplossing bestemd is (Bijvoorbeeld: telers / teeltbedrijven / 

kassenbouwers / leveranciers van grond- en hulpstoffen of infrastructuur, etc.) 

 

Wanneer gebruiken 

Gebruik deze tool in de beginfase van het co-creatieproces, zodoende leert men zich in te leven in de 

doelgroepen. Deze tool laat ook toe om verschillende ideeën te genereren die het verdere proces 

kunnen beïnvloeden (Bijvoorbeeld: een innovatie zo optimaal mogelijk afstemmen op de doelgroep).  

De uitwerking van deze tool kan zeker ook in de latere fasen opnieuw aan bod komen. De persona 

wordt dan gebruikt om te toetsen of de innovatie in zijn geheel bij de eindgebruikers aansluit.  

Zeker bij de latere fase wanneer het innovatieconcept ontwikkeld is, is het van belang om deze 

oefening opnieuw uit te voeren.  

 

Fase: 

Fase 2, ontdekfase 

In de latere fase van het co-creatieproces. De gevormde concepten kunnen getoetst/aangepast 

worden aan de hand van de persona.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten 

- Vaak zijn er verschillende eindgebruikers. Daarom stelt men vaak een 3- of 5- tal persona’s op 

zodat men inzicht verkrijgt in de verschillen tussen deze groepen. Deze verschillen kunnen 

een aanleiding vormen om de doelgroepen op een verschillende manier te benaderen die het 

best bij het profiel en de situatie past. Het zorgt er ook voor dat de innovatie op al deze 

profielen afgestemd wordt. Probeer aantal persona’s laag te houden om de focus te 

behouden.  

- Gebruik de persona’s tijdens verschillende fasen van het co-creatieproces, haal ze opnieuw 

naar boven tijdens latere fases. Op die manier wordt bewaakt er, ook in de latere stappen, 

rekening houden met de doelgroep.  

 

Materiaal: 

- Informatie, kennis en inzichten in de eindgebruikers. 

- Foto’s van de eindgebruikers in hun typische werk- en leefomgeving. 

- Een groot blanco blad waarop de verschillende eigenschappen en kenmerken van de 

doelgroep weergegeven worden  

- Voorbeelden van gestructureerde templates kan je hier vinden: 

- Website van Flanders Inshape:  Persona Flanders Inshape  

- Op volgende website kan men na registratie gratis een canvas vinden die je kan gebruiken om 

een persona aan te maken en in te vullen: Persona extensio *Let wel, alle templates die 

gebruikt worden in de gratis versie zullen zichtbaar zijn voor andere gebruikers xtensio.  

- Pennen of stiften om de omschrijving aan te vullen.  

 

Hoe  

- Bespreek in groep welk type personen de doelgroep vormt of de innovatie zal gebruiken.  

- Kies voor elke gebruiker of doelgroep de meest extreme profielen 

- Voor elke gebruiker of doelgroep maak je een persona aan door deze de volgende zaken mee 

te geven 

o Een foto: dit kan een foto van het internet zijn  

o Een fictieve naam  

o Een beschrijving van de context 

o Sociaal-demografische informatie: bv.:  

sociaal-demografische achtergrondinformatie (geslacht, leeftijd, hobby’s, 

gezinssituatie, interesses, etc.) streefdoel van de persoon doelstellingen van de 

persoon, problemen waarmee de persoon geconfronteerd wordt noden, wensen en 

behoeften van de persoon, etc. 

- Bespreek de kenmerken en eigenschappen van de eindgebruikers: Het help om bepaalde 

eigenschappen of inzichten van de gebruikers te overdrijven. Op die manier komen typische 

zaken naar boven. 

o Bijvoorbeeld: wie zou de innovatie absoluut niet willen gebruiken, wie staat te 

popelen om de innovatie te gebruiken, een jonge teler versus een teler met meer 

ervaring, een hobby teler versus een teler met een klein bedrijf versus een teler met 

een heel groot teeltbedrijf, etc.  

http://www.flandersinshape.be/frontend/files/userfiles/files/Downloads%20tools%2C%20diensten%2C%20enz/05_FIS%20persona%20poster.jpg
https://library.xtensio.com/user-persona-template-and-examples


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Bespreekt de typische ervaring(en) van deze persoon of personen.  

o Hoe zit een typische dag eruit?  

o Met welke problemen komt men in aanraking? Waarom? 

o Wat kan er beter aan de systemen en de technieken die men gebruikt? Waarom?  

- Vat de informatie samen door een quote per persona op te stellen die het gevoel of de 

attitude ten opzichte van de innovatie weergeeft.  

 

Referentie:  Dewit, I., Baelus, C., Van Ael, K., De Roeck, D., De Rijck, R., & Coreynen, W. (2016). PSS 

design & strategic rollout toolkit. ISBN 978-90-5718-593-9 - UPA, 2016, 212 p.  

 

Visueel voorbeeld  

*Dit is maar één van de mogelijkheden die toegepast zijn op teeltbedrijven / telers. Deze canvas(sen) 

kan/ kunnen ook aangepast worden naar individuele telers toe.  

 

Type teler / type teeltbedrijf 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen van de persona 

  



 

 
 

 

 

Voorbeeld van Persona canvas via Flanders Inshape: Persona Flanders Inshape 

 

Voorbeeld van Persona canvas via Extensio: Persona extensio 

http://www.flandersinshape.be/frontend/files/userfiles/files/Downloads%20tools%2C%20diensten%2C%20enz/05_FIS%20persona%20poster.jpg
https://library.xtensio.com/user-persona-template-and-examples


 

 
 

 

 


