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DE NICHE VAN JE LEVEN 

  

  

1 INTRODUCTIE 

Dit werkboek helpt je om de niche van je leven te vinden! Dit werkboek 
bestaat uit twee onderdelen: 

1. Dit document waarin je je helemaal los kunt gaan met ideeën.  
2. Een spreadsheet die je helpt om je ideeën te evalueren. 

1.1 Waarom een niche? 
Het kiezen van een niche leidt tot heel veel focus in je bedrijf. Echt alles wordt 
makkelijker als jij heel goed weet wat je niche is. Marketing wordt makkelijker, 
content maken wordt makkelijker, verkopen wordt makkelijker, programma’s 
verzinnen wordt makkelijker, je prijzen verhogen wordt makkelijker. Echt waar. 

Om een niche te kiezen moet je drie keuzes maken: 

1. Welke doelgroep wil ik gaan bedienen? Dit wordt ook vaak je ideale 
klant genoemd. Ik noem het het liefst je SOUL CLIENT, die klant met 
wie jij het ALLERliefste wil werken en van wie jij ook nog eens weet dat 
je haar het ALLERbest kan helpen.  

2. Welk PROBLEEM ga ik voor deze soul client oplossen? Waar betaalt 
jouw soul client jouw geld voor? 

3. Met welke OPLOSSING ga ik dit probleem voor mijn soul client 
oplossen? Wat is mijn unieke aanbod, waarmee ik haar ga helpen? 

 

Soul 
client

ProbleemOplossing
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Het kiezen van een niche betekent gelukkig niet: 

• Dat je niet aan andere mensen dan je soul client kan verkopen (alleen, 
het werken met je soul client is gewoon het allerleukst!) 

• Dat je altijd hetzelfde werk moet doen en dat je je niet met andere 
problemen mag bezighouden (alleen, het probleem waar je meestal 
mee werkt, geeft je het allermeeste voldoening!). 

• Dat je voor de rest van je leven vastzit aan 1 soul client en 1 soort dienst.  

Het betekent dat je in deze fase van je bedrijf ervoor kiest om je te 
specialiseren, omdat je het voor jezelf daarmee zoveel makkelijker en 
haalbaarder maakt.  

 
Ben je nog niet helemaal overtuigd van of je wel een niche wil kiezen, bekijk 

dan de video “waarom jij een niche wilt kiezen (zelfs als je niet van kiezen 
houdt“ nog een keer.  

 
 
Dit werkboek helpt je met de keuzes die je gaat maken bij het kiezen van een 
niche: welk probleem ga ik oplossen voor welke soul client, met welke oplossing.  

2 Het Ikigai model 

Voor het kiezen van je perfecte niche, zullen we het Ikigai model gebruiken. 

Ikigai is een Japans woord en het betekent “de reden waarvoor je elke dag uit 
bed stapt”.  

Het Ikigai model is gebaseerd op onderzoek onder Japanse mensen die een 
uitzonderlijk lang en gezond leven hebben geleefd. 

Hierbij gaan we ervan uit dat een ideaal leven bestaat uit 4 onderdelen, die je 
ziet in onderstaande figuur: 
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Zoals je hierboven kunt zien, kun je dit model ook perfect toepassen op je 
niche!  

De perfecte niche biedt jou de kans om bezig te zijn met je passie, je talenten 
te gebruiken, geld te verdienen en iets te doen waar de wereld ook echt 
behoefte aan heeft. 

De ideale niche bevindt zich waar de 4 elementen van het Ikigai model elkaar 
raken: 

• Je doet waar je van houdt (je helpt mensen waar je supergraag mee 
werkt en je doet dingen die je het liefst de hele dag zou doen). 

• Je doet waar je goed in bent. 
• Je hebt diensten en een soul client gekozen waar je ook daadwerkelijk 

een goede boterham mee kunt verdienen. 
• Wat je doet is nodig in de wereld, maakt de wereld een stukje beter. 

In de volgende hoofdstukken van dit werkboek neem ik je mee door elk van 
deze 4 elementen van het model. 

3 Te nemen stappen 

Om jouw perfecte niche te vinden gaan we het volgende doen:  

1. Bekijken wat je passie en talenten zijn. 
2. Deze talenten en passies combineren tot mogelijke niches.  

Je doet waar je van 
houdt

Je doet 
waar je 
goed in 

bent

Je kunt geld 
verdienen met wat 

je doet

Wat je 
doet 

maakt de 
wereld 
beter



 

 

4 

   

3. De ideeën waar je talenten en passies het beste in naar voren komen 
toetsen op of ze de wereld echt mooier maken èn of je er geld mee kan 
verdienen. 

4. Een of meer winnaars kiezen en die verder onderzoeken (in de 
volgende module)  

4 Stap 1: jouw passie  

Ik geloof erin dat het ALLERbelangrijkste bij het kiezen van een niche is 
dat je iets doet wat je te gek vindt. Waar je zo blij van wordt, dat je het dag 
en nacht wil doen. Met mensen die je zo leuk vindt dat je na elke call weer 
blij bent. 

Waarom? Omdat je dan de content zo uit je mouw schudt, omdat je potentiele 
klanten dat aan je zullen merken en omdat het ook hetgeen is dat je op de 
been gaat houden als het even niet zo goed gaat in je bedrijf (want let’s be real, 
die periodes gaan er ook zijn). 

Daarom beginnen we dus met het helder krijgen van wat jij nou echt heel leuk 
vindt om te doen (natuurlijk binnen de richting van je bedrijf die je al gekozen 
hebt, dit is geen loopbaancoachingstraject) en met welke mensen je het liefst 
wil werken. 

We gaan zowel kijken naar welke problemen/ oplossingen je aanspreken, als 
welke soul client je graag zou willen bedienen. 

4.1 Passie voor specifiek probleem/ oplossing 
 
Deze eerste vragen gaan je helpen in kaart te brengen welk probleem je het 
liefst zou oplossen en welke oplossing je hiervoor zou kunnen gebruiken. Als 
voorbeeld: als je het probleem “onzekerheid” op wil lossen, dan zouden 
mogelijke oplossingen kunnen zijn “hypnose” of “EFT” of “mindset coaching”.  
 

De vragen gaan zowel over het probleem dat je wil oplossen als over de 
mogelijke oplossing. 
 

• Als er 1 ding was wat je elke dag zou mogen doen, wat zou het dan zijn (qua 
werk)? 
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• Wat is dat ene probleem dat je zo graag zou willen veranderen in de wereld?  

 
 

• Waarvan vergeet jij te eten? 

 
 
 

• Wat is een interesse die je al hele lange tijd hebt? 

 
 
 

• Als je niet hoefde te werken, hoe zou je dan je tijd vullen? 

 
 
 
 

• Welke 3 dingen vind je het leukste om te doen in je bedrijf?

 
 

• Welke oplossingen (methodieken om mensen te helpen) vind jij echt te gek? 
Denk aan bepaalde modaliteiten (zoals hypnose / EFT / mindset coaching / 
business coaching). 

 
 

• Welke manieren van uitvoeren van je werk vind jij superinspirerend (zoals 
groepswerk, een op een werk, workshops, evenementen etc) ?
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• Als je denkt aan je ideale levensstijl, welke producten of diensten passen daar 
dan heel goed bij?  

 
 

• Wat valt je op? 
Schrijf hieronder op of je al een rode draad ziet wat betreft het probleem dat jij 
zou willen oplossen en voor wat betreft de oplossing die je hiervoor zou 
kunnen gebruiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4.2 Passie voor een specifieke soul client 
• Met welke soort mensen werk je graag?  

 

 
 

• En wat voor soort mensen zuigen je helemaal leeg qua energie?  
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• Met welke soort klanten / bedrijven voel je je het meest verbonden?  
 

 
 
 

• Als je denkt aan je ideale levensstijl, welke soort mensen / bedrijven / branches 
passen daar dan perfect bij?  

 
 
 

• Wat is een doelgroep / soort bedrijf / branche waar je heel enthousiast over 
bent?  

 
 
 

• Welke branche of doelgroep heeft hulp nodig bij een verandering waar jij je 
gepassioneerd over voelt? 

 
 

• Welke soort klanten passen perfect bij jouw persoonlijkheid? 
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• Welke soort klanten passen perfect bij jouw manier van werken?  

 
 

• Welke doelgroep vind je fascinerend of zou je je in willen specialiseren? 

 
 

• Wat valt je op? 
Schrijf hieronder op of je al een rode draad ziet wat betreft de ideale 
doelgroep(en)  / soul client met wie je graag zou willen werken 

 
 

5 Stap 2: waar blink jij in uit? 

Deze vragen helpen je om helder te krijgen waar jij in uitblinkt. Je hoeft ze niet 
allemaal in te vullen, het gaat er vooral om dat jij van verschillende kanten naar 
jouw talenten gaat kijken. 

5.1 Talent en ervaring met specifieke problemen of 
oplossingen  

• Wat is jouw achtergrond qua opleiding? Welke opleidingen / certificeringen / 
cursussen heb je afgerond?  
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• Wat vind je zelf je grootste talenten?  

 
 

• Wat is een onderwerp waar je heel makkelijk uren over kan praten zonder 
voorbereiding?  

 
 

• Wat is je werkervaring? Waar heb jij 10.000 uur ervaring in? 

 
 

• Welke rollen heb je gehad op je werk? 

 
 

• In welke branches heb je gewerkt? 

 
 

• Wat zijn unieke vaardigheden die jij bezit die bijna niemand anders heeft? 

 
 

• Waar hebben alle ervaringen die je in je leven gehad hebt je op voorbereid? 

 
 

• Wat zijn jouw persoonlijke sterktes (je kunt hier bijvoorbeeld je MBTI type of 
Human Design voor gebruiken) 
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• Als een van je vrienden of vriendinnen hulp nodig heeft, waarvoor belt hij jou 
dan? 

 
 

• Waarvan zegt iedereen altijd dat jij er heel goed in bent (terwijl je dat zelf 
misschien wel erg mee vindt vallen) 

 
 
 

• In welke methodieken kun jij je talenten het best kwijt? Denk aan: workshops, 
kleine groepen, een op een coaching, live evenementen, cursussen. 
 

 
 
 
 

5.2 Affiniteit of ervaring met een specifieke doelgroep  
• Met wat voor soort mensen heb je het meest samengewerkt? Wat voor rollen 

hadden deze mensen? Wat voor types waren dat?  
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• In welke doelgroep heb je al een bestaand netwerk? 

 
 

• In welke doelgroep heb je al leads of zelfs klanten? 

 
 

• Welke doelgroep ken je het best?  

 
 

• Welke doelgroepen komen er in je op als je aan je ervaring denkt? 

 
 

• Welke doelgroep(en) is (zijn) een vroegere versie van jouwzelf? 

 

6 Stap 3: combineer je passie en 
talent tot een eerste lijst met 
ideeën  

6.1 Combineer je ideeën 
Lees nog eens rustig door al je antwoorden bij de vorige vragen heen en 
markeer welke dingen er voor jou uitspringen. 
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Nu kun je je passies en talenten gaan combineren tot ideeën: welke 
doelgroepen (soul clients) spreken je aan, welke problemen kun jij voor hen 
oplossen en welke oplossingen kun jij hen bieden?  

Dit is de brainstormfase, dus je kunt lekker creatief doen. Stel je voor dat je 
passie muziek is en je werkervaring ligt in finance. Dan zou je bijvoorbeeld 
kunnen nadenken over financiële diensten voor musici of voor theaters of voor 
platenmaatschappijen. Zo kun je je passie en je talenten combineren. 

Als je passie mensen helpen is en je komt uit de zorg, dan kun je wellicht 
zorgpersoneel gaan coachen. Dit zijn maar voorbeelden, je kunt hier helemaal 
los gaan en al je ideeën opschrijven en combineren tot mogelijke niches.  

Gebruik hiervoor de spreadsheet (je kunt zoveel ideeën toevoegen als je kunt 
verzinnen). 
 

7 Je ideeën evalueren 

Je gaat nu je ideeën evalueren op basis van het Ikigai model.  

7.1 Passie en talenten 
Eerst ga je bekijken hoeveel passie je voelt over de verschillende oplossingen 
en soul clients en hoe goed je in elk van deze ideeën bent. Dit kun je doen door 
in de spreadsheet de ideeën te scoren van 1 tot en met 10 op de vragen: 

• Hoe gepassioneerd ben ik over deze doelgroep? Voelt deze doelgroep 
echt als je soul client? 

• Hoe gepassioneerd ben ik over dit probleem? 
• Hoe gepassioneerd ben ik over deze oplossing? 
• Hoe GOED ben ik in deze oplossing (of hoe goed kan ik heel binnenkort 

worden)? 

 

Van alle ideeën die je opgeschreven hebt, bekijk je vervolgens welke ideeën op 
alle vragen een 6 of hoger scoren. Die blijven over. De rest valt af.  

Vervolgens ga je hieronder verder met de volgende 2 aspecten van het Ikigai 
model. 

7.2 Zingeving – de wereld verbeteren. 
Het is heel belangrijk bij het kiezen van je niche dat je ook echt iets kiest waar 
de wereld behoefte aan heeft en wat de wereld een stukje beter maakt. Jij 
moet dagelijks het gevoel hebben dat jouw werk ertoe doet, dat het bijdraagt 
aan de wereld, want daarmee voel jij zingeving in je werk. 
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Kijk naar de ideeën die over zijn gebleven in de vorige stap en scoor ze weer op 
een schaal van 1 tot 10. In hoeverre zijn dit ideeën waar je echt iets mee 
bijdraagt, waar jij een sterk gevoel van purpose in voelt? 

7.3 Je kunt er geld mee verdienen 
Als coach of changemaker is geld verdienen wellicht niet je eerste prioriteit, 
maar als ondernemer wil je uiteindelijk ook een niche kiezen waar je geld mee 
kunt verdienen. 

Of je geld kan verdienen, hangt met name af van: 

• Wat is jouw wens voor maandelijks inkomen en of het realistisch 
isdat je met dit niche idee dat inkomen gaat verdienen? Als voorbeeld, 
als jij 15.000 euro per maand wil verdienen, dan is werken in een markt 
waar je maar 30 euro per uur kan verdienen wellicht niet zo’n goed 
plan. 

• Heb je een soul client gekozen die bereid en in staat is te betalen 
voor jouw diensten? Als voorbeeld: daklozen zijn een doelgroep die 
waarschijnlijk heel veel behoefte heeft aan allerlei vormen van hulp 
(dus die doelgroep scoort hoog op de purpose vraag uit de paragraaf 
hierboven), maar de vraag is of zij in staat zijn te betalen voor jouw 
diensten. 

• Is de markt waarin je zit niet zo vreselijk competitief, dat jij 
gedwongen wordt om voor zo’n laag tarief te werken dat je eigenlijk 
niet kunt verdienen wat je wil verdienen? 

Hieronder vind je een aantal vragen die je helpen om inzicht te krijgen in of er 
behoefte is aan de diensten die jij wil gaan bieden voor de doelgroep die jij op 
het oog hebt. 

Als er geschreven wordt over het onderwerp en als er andere mensen zijn die 
vergelijkbare dingen doen, dan weet je dat het een onderwerp is waar vraag 
naar is. Hoe meer “ja’s” je dus hieronder invult hoe beter. 

Zijn er boeken op amazon / bol over jouw 
onderwerp? Vaak helpt het om in het Engels te 
zoeken, omdat er in het Engels veel meer content 
beschikbaar is. 

 

Zijn er Facebookgroepen over jouw onderwerp?  
Zijn er Facebookgroepen voor jouw doelgroep?  
Als je googlet op jouw onderwerp, kom je dan 
artikelen tegen? 

 

Kun je op Instagram mensen vinden die iets 
vergelijkbaars doen als jij, die dus een 
vergelijkbare dienst aanbieden voor een 
vergelijkbare doelgroep? 

 

 

Hoe je nou precies geld gaat verdienen ga je in de volgende stap met 
onderzoek verder uitdiepen, voor nu kun je een inschatting maken en die 
invullen in de spreadsheet.   
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8 Stap 4: je ideeën scoren en 
ranken 

Als het goed is, heb je nu de ingevuld spreadsheet met ideeën. Tel de totale 
scores op en verwijder alle ideeën die op 1 of meer van de vragen een 5 of lager 
scoren. Welke ideeën blijven er over en scoren het hoogste? 
 

 

9 Stap 5: kies de winnaar(s) 

Als je naar de antwoorden hierboven kijkt, heb je dan een duidelijke winnaar? 

Als je nog twijfelt, dan kun je je afvragen: 

• Welk idee maakt mij zo ontzettend trots en blij? 
• Welk idee kan ik dagen over praten? 

Als er nog geen duidelijke winnaar is, dan is dat ook prima, kies dan je top 2 (of 
max 3). 
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10 Volgende stappen 

De volgende stap is: in gesprek gaan met mensen in jouw winnende niche(s). 
Ik heb hiervoor een werkboek met vragen die je kunt stellen die je superveel 
inzicht gaan geven. 

Je gaat zo meer zicht krijgen op de problemen die er spelen, hoe jouw ideale 
klanten die problemen omschrijven en ook hoe hun ideale oplossing eruitziet. 

Ook kun je in deze gesprekken heel goed toetsen of de niche in de praktijk ook 
echt zo tof voelt als je gedacht had toen je dit werkboek invulde en of er echt 
geld in te verdienen is. 

Maar eerst ga je een paar nachtjes slapen over je niche idee! 

 

 

11 Copyright 

Dit document is alleen voor betalende klanten van Paulien Pierik – Business 
Coach. Je mag het niet doorsturen zonder toestemming. 

Copyright Paulien Pierik, 2018 – 2021 
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