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De transformatie

De transformatie dit is de belangrijkste rede waarom  dat jouw klant kiest voor jouw

De transformatie omschrijf je ook al in jouw verhaal maar nu is het tijd om de 
transformatie helder te omschrijven voor je klanten. 
De transformatie heeft een vertrekpunt en een bestemming. Het vertrekpunt daar bevindt 
jouw klant zich maar wil daar niet zijn. Hij heeft een probleem dat probleem mag jij voor 
hem gaan omschrijven. Jouw potentiële klant is geraakt door jouw verhaal maar het kan 
zijn dat hij voor zichzelf nog niet duidelijk wat zijn probleem nu precies is. 
Het belangrijk om goed te benoemen waar jouw klant staat en hoe hij zich voelt.

Beantwoord de volgende vragen om meer inzicht in jouw klant beter te begrijpen. Denk na 
over alle facetten van zijn leven zoals: werk, gezin en gezondheid 

Welke beperkende overtuiging heeft jouw klant. Waar gelooft deze in? 

Welke gedachten gaan door zijn hoofd? Waar maakt hij zich zorgen over? Hoe praat hij 
tegen zichzelf?
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Waar irriteert hij zich aan? Waar is hij boos over of wat frustreert hem? 

Hoe voelt hij zich? Waar maakt hij zich zorgen om? 

Wat denk hij over zijn situatie zoals die nu is? Waar loopt hij tegen aan?
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Wat is het ergste dat hem kan overkomen? Waar is hij bang voor?

Wat denkt hij dat anderen denken over hem en zijn situatie?

Wat zou je klant willen dat er nu verandert aan zijn situatie? 
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Welke oplossing zou hem helpen? 

Als hij een wens kon doen waarmee al zijn probleem opgelost waren hoe ziet zijn leven er 
dan uit? 

Hoe voelt hij zich dan over zichzelf?
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Wat verandert er dan voor hem in zijn leven? 

Wat zeggen anderen dan over hem?

Wat zou hij dan wél doen of wat zou er dan wél mogelijk zijn voor hem?
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Als je klant je beste vriend of vriendin was, wat zou jij dan vanuit het diepst van je hart
tegen hem willen zeggen nu?

Wat los jij op voor jouw klant met jouw aanbod?
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Hoe en wat

Met het Hoe en Wat ga je meer vertellen over jouw expertise en wat de klant bij jou kan 
verwachten. Je gaat het resultaat tastbaar en concreet maken. Jouw geloofwaardigheid is 
van belang want je verhalen kunnen sterk zijn maar als je deze niet kunt onderbouwen of 
bewijzen dan verkoop je luchtkastelen.
Je mag jouw potentiële klant het vertrouwen geven om voor jou te kiezen. Met de 
opdrachten uit dit werkblad ga je benoemen hoe jij het vertrouwen bij je potentiële 
klanten kunt vergroten. 

Wat ga je doen of wat zijn je intenties?

Wat is het resultaat?



Stargazer Academy

Hoe en wat

Hoe werk je? 

Waarom werk je op deze manier? 

Welke tools of methode zet je in?

Waarom werk je met deze tools of methode? 
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Wat is het unieke aan jouw manier van werken?

Waarom leidt jouw manier van werken tot resultaat?

Wat is jouw expertise?
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Wat zeggen klanten over jou?

Deze opdracht gaat je dubbele winst opleveren. Je krijgt niet alleen waardevolle informatie 
van je klanten maar het is ook een mooie gelegenheid om contact op te nemen. Je kunt 
dan meteen jouw video portret onder de aandacht te brengen ;-)

Jouw klanten weten precies wat jij te bieden hebt en waar je goed in bent. Het is fijn om in 
hun eigen woorden feedback te krijgen door een aantal vragen aan ze voor te leggen.

Je kunt bijvoorbeeld het volgende mailtje opstellen:

Hoi ....

Het is alweer even geleden dat we samen hebben gewerkt aan .... 
Zou je me willen helpen?
Binnenkort wordt er een videoportret van mij gemaakt en om daarin goed te te kunnen 
uitleggen wat ik doe en hoe ik werk zou jou feedback waardevol voor me zijn. 

Een kort antwoord op de volgende vragen zou me enorm helpen: 
Waarom heb je voor mij gekozen?
Hoe vond je mijn manier van werken?
Wat gaf de doorslag om voor mij te kiezen?
Welke kwaliteiten waren voor jou het meest van belang in het succes van de opdracht?
Wat heeft het je opgeleverd?
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