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VOORWOORD
In dit whitepaper lees je wat het jobs-to-be-done framework is. Dit

maak ik duidelijk aan de hand van een aantal voorbeelden. Ook leg ik

uit hoe je dit zelf kan toepassen voor je eigen onderneming.

 

Na het lezen van dit whitepaper weet je hoe je je aan de hand van

deze theorie beter kunt verdiepen in het gedrag van je klant. Als je

weet hoe en waarom klanten bepaalde keuzes maken, kun je daar op

inspelen en als bedrijf makkelijker groeien en innoveren.

 

Ik wens je veel leesplezier.
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Klanten kopen geen producten en diensten, maar gebruiken bepaalde

producten of diensten omdat ze vooruit willen komen in hun leven.

Het heeft weinig zin dat je weet hoe jouw ‘ideale klant’ eruit ziet. 

Je kunt beter weten voor welke 'job' jouw producten en/of 

diensten graag ingehuurd worden.

 

"Succesvolle innovaties zijn niet het gevolg van kennis over 

de eigenschappen van de klant, nieuwe toeters en bellen, 

inhaken op trends of wedijveren met je concurrenten. 

Om innovatie te veranderen van lukraak naar voorspelbaar, moet je het

onderliggende causale mechanisme begrijpen: de vooruitgang die

iemand probeert te realiseren in bepaalde omstandigheden." - Clayton

Christensen

 

De jobs-to-be-done kunnen op de volgende manieren gecategoriseerd

worden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Medium

 

Omstandigheden zijn fundamenteel en worden door veel managers en

ondernemers over het hoofd zien. Bij het streven naar innovatie wordt

meestal gekeken naar één van deze organisatieprincipes, of een

combinatie daarvan:

- dienst-/producteigenschappen

- klantkenmerken

- trends

- (reactie van) concurrenten

 

 

 

Een job is een

activiteit die bestaat

uit verschillende

stappen die de klant

moet nemen om de

taak te kunnen

afronden.

WAT IS HET?
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Volgens Christensen is dat onvoldoende – je moet ook rekening houden met:

- de vooruitgang die iemand probeert te realiseren

- de omstandigheden, omdat de wens tot vooruitgang daar sterk door beïnvloed

wordt

- zowel de functionele als de sociale en emotionele dimensies.

 

De motivatie van een klant om een   product te kopen, kan verrassend moeilijk

zijn. Two Octobers heeft een reeks vragen ontwikkeld die helpen de gewenste

uitkomst en pijnpunten van een klant te doorgronden.

1. Welk product of dienst wordt op de markt gebracht?

2. Wie zou dit product kopen?

3. Wat is hun gewenste resultaat?

Hoe willen ze hun huidige 

levensstaat veranderen? Welk

werk hopen ze te doen door 

deze aankoop te doen?

4. Wat zijn de zorgen of pijnpunten

die hun aankoop beïnvloeden?

5. Wat is de unieke verkooppropo-

sitie van ons product en hoe 

helpt het de zorgen van de 

consument weg te nemen?

 

Nadat je deze vragen hebt beant-

woord, is er een uitkomstverklaring

die je helpt de resultaten samen te 

vatten:

'Toen ik (situatie), help me (over-
winnen beperking), dus kan ik 

(gewenste uitkomst).'
 

Voorbeeld:

'Als ik foto's van betere kwaliteit
wil maken dan met een iPhone, 
help me dan om comfortabeler te 
worden met het bedieningspaneel 
van mijn camera, zodat ik makkelijk

momenten kan vastleggen met mijn
vrienden en familie onderweg.'
 

Zodra je een uitkomstverklaring

hebt, kun je je potentiele klanten 

duidelijk maken hoe jouw product

of dienst hen helpt de pijnpunten te

verlichten.

 

 

Jobs-to-be-done proces.
Bron: Two Octobers
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Milkshakes
Toen marketeers van een fastfoodketen veel geld stopten in het verbeteren van

de milkshakes, gericht op smalle demografische segmenten, had dit geen effect

op de verkoop. En hoe kun je een product innoveren als je niet weet voor welke

'job' het product wordt ingehuurd? In het voorbeeld van de milkshakes bleken er

verschillende 'jobs' te zijn.

 

Op enkele uitzonderingen na heeft elke taak die mensen nodig hebben of willen

doen, een sociale, functionele en emotionele dimensie. Als marketeers elk van

deze dimensies begrijpen, kunnen ze een product ontwerpen dat precies op de

taak is gericht. Met andere woorden, het werk, niet de klant, is de fundamentele

analyse-eenheid voor een marketeer die hoopt producten te ontwikkelen die

klanten zullen kopen.

 

Uit onderzoek bleek dat de meeste milkshakes op twee momenten van de dag

werden verkocht:

1. 'S ochtends voor 10.00

Mensen kopen een milkshake als ze 's ochtends geen tijd hebben gehad om

te ontbijten, maar toch hun honger willen stillen tot de lunch. Met een

milkshake doe je lang, de kans op knoeien is klein en je hebt maar een hand

nodig om het op te drinken.

2. Einde van de middag

Vaak kopen moeders een milkshake voor hun kinderen als ze hen ophalen uit

school en hun jengelende kinderen tevreden willen stellen.

 

Hoe kun je met deze kennis als fastfoodketen innoveren?

- De milkshake tapmachine voor de toonbank neerzetten, zodat mensen het zelf

kunnen tappen en daarna snel weer verder kunnen.

- Kleinere bekers ontwerpen voor kinderen, zodat de ouders die een milkshake

voor hun kinderen kopen zich minder schuldig voelen dan wanneer ze gelijk een

grote milkshake kopen.

 

Snickers
Tot slot nog een afbeelding met een Snickers als voorbeeld. De persona van

Peter is hier niet relevant. Het legt 

niet uit waarom hij een Snicker koopt. 

De 'job' is hier relevanter. Hij heeft 

trek, dus koopt hij een Snicker. De 

taak is in deze veel waardevoller 

voor het merk.

 
                                                                      Bron: Intercom
 

VOORBEELDEN
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HOE KAN JE HET
TOEPASSEN?
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Definieer de jobs-to-be-done van de klant 
De toepassing van het jobs-to-be-done framework bestaat uit 4 stappen:

1.

Kijk naar wat de klant wil bereiken, wat hij gedaan wil hebben, wat zijn einddoel is,

waarvoor hij de producten nodig heeft. Kijk dus niet zo zeer naar wat hij doet. Dat is

in dit geval minder van belang. Of zoals de bedenkers zeggen: “the job, not the

customer, is the fundamental unit of analysis”. Dit kan op verschillende manieren:

traditioneel klantonderzoek, customer journey-analyses en het observeren van

klanten in de dagelijkse praktijk.

 

2. Laat het eindresultaat van iedere 'job' door de klant beschrijven. 
Klanten gebruiken vaak tussen de 50 en 150 uitspraken om het gewenste

eindresultaat te beschrijven. Deze uitspraken zijn de wensen en behoeften van de

klant.

 

3. Splits iedere 'job' op in opeenvolgende activiteiten. 
In de praktijk blijkt iedere 'job' uit dezelfde acht stappen te bestaan: Wat is het doel

van de 'job'? Welke informatie en spullen zijn nodig? De voorbereidingen, controle

of alles er is om de 'job' te doen, uitvoeren van de 'job', volgen of de 'job' goed

wordt uitgevoerd, eventueel bijsturen waar nodig en tot slot vaststellen dat de 'job'

voltooid is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Strategyn
 

4. Kijk vervolgens op welke manier je de 'job' van de klant kan vergemakkelijken 
Dit kan door activiteiten te schrappen, te vereenvoudigen, te combineren, te

versnellen, te verfraaien, leuker te maken, etc. Gebruik de eerder

geïnventariseerde uitspraken over het gewenste eindresultaat als input en kijk

vooral naar die activiteiten die voor de klant het meest belangrijk (storend) zijn.

Belangrijk hierbij is om te kijken naar wat de klant wil bereiken en niet zozeer wat hij

of zij doet. Neem bijvoorbeeld een arts. Die kijkt (activiteit) op een monitor

(product), niet omdat hij dat zo graag doet of omdat die monitor zo belangrijk is,

maar hij wil tijdig weten of en wanneer bepaalde waarden bij een patiënt sterk

stijgen of dalen (doel).



CONCLUSIE
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Kort samengevat is het jobs-to-be-done framework een zeer interessante tool

voor ondernemers om zich te verdiepen in hun klant. Alleen segmenteren op

basis van demografische kenmerken werkt vaak niet.

 

Door je te verdiepen in de keuzes die je klanten maken en te onderzoeken hoe

die tot stand komen, kun je als bedrijf beter inspelen op de behoeften van de

klant. Uiteindelijk zal dit leiden tot een groei binnen je bedrijf en ben je in staat

om op een juiste manier te innoveren.
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