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Zorg dat je zelf centraal staat. 
Mensen moeten je energie, 
succes en zelfvertrouwen ervaren. 
 
Creëer schaarste en creëer 
afstand tussen jou en potentiële 
klanten. Voer de druk op in het 
verkoopproces.  
 
Doe de belofte dat als mensen 
jouw aanpak/ methode volgen ze 
het gewenste resultaat krijgen.  

Zorg dat je te zien bent. Mensen 
moeten je energie en 
zelfvertrouwen ervaren.  
 
Bouw een vertrouwensband op 
met je potentiële klanten.  
 
Moedig potentiële klanten aan om 
hun eigen oplossingen te vinden 
(empower hen).  
 

Creëer een podium voor jezelf en 
anderen. Het is belangrijk dat mensen 
je energie en zelfvertrouwen ervaren.  
 
Koppel je publiek/ volgers aan 
experts, boeken, programma’s, 
cursussen, trainingen of andere 
bronnen. 

Zorg dat mensen je energie en 
zelfvertrouwen kunnen ervaren.  
 
Bied hulp bij het oplossen van 
problemen.  
 
Richt je op het opbouwen van 
vertrouwensrelaties.  
 
 
 
 

Conversatiegericht 
 

Zorg dat je in gesprek komt met 
potentiële klanten. Zorg dat je te 
horen bent.  
 
Zorg dat je genoeg contact hebt 
met potentiële klanten om hen op 
hun gemak te stellen.  
 
Doe de belofte dat als mensen 
jouw aanpak/ methode volgen ze 
het gewenste resultaat krijgen. 

Zorg dat je in gesprek komt met 
potentiële klanten. Zorg dat je te 
horen bent.   
 
Bouw een vertrouwensband op 
met je potentiële klanten.  
 
Moedig potentiële klanten aan om 
hun eigen oplossingen te vinden 
(empower hen).  
 

Richt je op het opbouwen van een 
publiek of volgers.  
 
Zorg dat je te horen bent.  
 
Koppel je publiek/ volgers aan 
experts, boeken, programma’s, 
cursussen, trainingen of andere 
bronnen. 
 

Zorg dat je te horen bent.  
 
Bied hulp bij het oplossen van 
problemen.  
 
Richt je op het opbouwen van 
vertrouwensrelaties.  
 

Onweerstaanbaar 
Creatief 
 

Laat je werk, ideeën of inhoud 
zien.  
 
Laat zien dat je de beste bent in 
jouw vakgebied.   
 
Doe de belofte dat als mensen 
jouw aanpak/ methode volgen ze 
het gewenste resultaat krijgen. 

Laat je werk, ideeën of inhoud 
zien.   
 
Moedig potentiële klanten aan om 
hun eigen oplossingen te vinden 
(empower hen).  
 
Laat potentiële klanten door 
middel van jouw werk een diepere 
verbinding met zichzelf maken.  

Zorg dat je een schakel bent tussen 
het publiek en de beste oplossingen, 
talenten, programma’s en bronnen 
door het inzetten van jouw creativiteit, 
talent, ideeën en inhoud.  
 
Koppel je publiek/ volgers aan 
experts, boeken, programma’s, 
cursussen, trainingen of andere 
bronnen. 

Zorg dat mensen je inhoud, 
ideeën of talent kunnen zien/ 
ervaren.  
 
Bied hulp bij het oplossen van 
problemen.  
 
 
 


