
Hey, hoe gaat het met je?
Wat fijn dat je vandaag even kon bellen en dat we even op deze manier kunnen praten

In deze stap is het belangrijk om elkaar kort te leren kennen om vertrouwen op te bouwen. 

Bijvoorbeeld:

Elkaar leren kennen1.

SALESSCRIPT
D E  O P B O U W  V A N  E E N  S A L E S G E S P R E K

Ik heb er in ieder geval zin in. We hebben ongeveer 30 minuten samen en wat we gaan doen is dat 
ik jou wat vragen ga stellen om meer te weten te komen over jouw situatie.
Ik wil meer weten over waar je nu staat, wat je in je leven wilt en wat je grootste obstakels zijn die 
je ervan weerhouden om daar te komen.
En wanneer het er op lijkt dat ik je echt kan helpen van waar jij nu staat naar waar je naar toe wilt, 
dan gaan we het er daarna over hebben hoe dat er dan uitziet. Klinkt dat goed?

In deze stap vertel je hoe het telefoongesprek/videogesprek er uit komt te zien. 

Bijvoorbeeld:

2. Hoe ziet dit gesprek er uit?

Wat is er momenteel aan de hand in je leven? (gezondheid, relatie, bedrijf, carrière?)
Kun je daar wat meer over vertellen?
Op wat voor andere manieren beïnvloedt (dit probleem/het) jou nu?
Wat heb je daardoor gemist?
Dus wat ik je hoor zeggen is….. (herhaal wat ze je vertellen)… klopt dit?

Vraag wat de huidige situatie is en blijf ook doorvragen tot je precies duidelijk hebt wat de pijnpunten 
zijn. Herhaal dit ook uiteindelijk om te laten merken dat je ze begrepen hebt. 

Bijvoorbeeld:

3. Je huidige situatie

Dank je wel voor het delen. Nu hoor ik graag meer over jouw visie voor de toekomst. Als het nu 
een jaar (90 dagen)later in de toekomst zou zijn en je kijkt terug, wat zou er dan moeten gebeuren 
om dit het beste jaar (90 dagen) van je leven te laten zijn? (Persoonlijk, professioneel, financieel)
Vertel me daar eens meer over?
Wat zou dat voor jou betekenen?
Wat is belangrijk voor je over [wat ze willen bereiken]? 
Waarom is het op dit moment belangrijk voor je [wat ze willen bereiken]? 
Oke. Jij wilt [wat ze willen bereiken]? Wat is het eerste dat je zou doen als je dat voor elkaar krijgt?
Als dat jou zou gebeuren/lukken, wat zou er dan anders zijn in je leven?
Hoe zou dat jouw relaties beïnvloeden? 
Ok, dus wat ik hoor, is dat je X,Y, en Z wilt. En als je dit bereikt dan zou dit het voor jou het beste 
jaar ooit maken? Klopt dit? 

Nu je weet wat de huidige situatie is inclusief alle pijnpunten ga je verder in op de gewenste situatie. 
Waar willen ze naar toe? Wat is het ultieme resultaat wat zij willen bereiken?

Bijvoorbeeld:

4. De ideale situatie



We weten nu waar je nu staat EN waar je heen wil
Maar wat staat er nu nog in de weg om daar te komen?
Wat zijn volgens jou de grootste obstakels bij het verkrijgen van X, Y en Z?
Wat gebeurt er als jij dit obstakels niet aanpakt? Als er niks veranderd?
En wat dan? Hoe voel jij je dan?

Je wil weten waarom ze nog niet zijn waar ze willen zijn. Waar denken zij zelf dat het door komt? Ook 
wil je ze heel bewust maken van wat er gebeurt als er NIETS verandert.

Bijvoorbeeld:

SALESSCRIPT
D E  O P B O U W  V A N  E E N  S A L E S G E S P R E K

5. Wat staat er in de weg en wat kost het je?

Dankjewel voor het delen. Dus wat ik je hoor zeggen is dat X je in de weg staat om je doel te 
bereiken, heb ik dat juist?
Top. Dus, hoe toegewijd ben jij om dit op te lossen op een schaal van 1 – 10?”  (alles onder de 10 
is onaanvaardbaar) 

Waarom zit je op een 8?
Is een 8 echt voldoende om nu actie te ondernemen? 
Ik heb echt mensen nodig namelijk die echt er voor de volle 100% ervoor willen gaan. Ben jij dat? 
Wat zou ervoor nodig zijn om je op een 10 te krijgen?

Je wil er nu achter komen hoe groot de pijn écht is. In hoeverre zijn ze bereid om ook echt die 
oplossing (van jou) te kopen?

Bijvoorbeeld:

Zeggen ze minder dan 10?

6. Hoe graag wil je dit?

Stel je nu eens voor dat jij [ultieme resultaat benoemen]
Wat zou dan het eerste zijn wat je gaat doen?
Hoe zou dat voelen?

Je weet nu waarom ze dit zo graag willen en als het goed is zijn ze bereid om hier dus volledig voor te 
gaan! Je gaat ze nu zich laten inbeelden dat ze hun doel bereikt hebben om het verlangen hiernaar 
nóg groter te maken.

Bijvoorbeeld:

7. Terug naar die ideale toekomst



Op basis van dit gesprek geloof ik dat er zeker een aantal manieren zijn waarop ik je kan helpen 
om X, Y en Z te bereiken/krijgen
Zal ik daar wat meer over vertellen? 

Afhankelijk van het gesprek weet jij nu of jij deze persoon wél of niet kan helpen.

Bijvoorbeeld:

SALESSCRIPT
D E  O P B O U W  V A N  E E N  S A L E S G E S P R E K

8. Kan ik jou helpen?

Je hebt natuurlijk mijn website/PDF al gelezen dus je hebt al een beeld bij mijn aanbod
Vertel wat er gebeurt op het moment dat ze jouw product/dienst kopen en welk resultaat ze gaan 
bereiken (benoem hier specifiek de pijnpunten en gewenste resultaten die zij in dit gesprek hebben 
benoemd)
Benoem de prijs (en zorg dat je hier echt achter staat zodat je hier geen ongemakkelijk moment 
van hoeft te maken. En vinden zij het te duur? Dat zegt NIETS over jou of over jouw waarde. Dit 
heeft puur met hem/haar en zijn./haar eigen overtuigingen over geld te maken)

Nu ga je je aanbod bespreken. 

Bijvoorbeeld:

9. Aanbod doen

Kun je je vandaag nog aanmelden?
Wat gebeurt er na het aanmelden? Dus bijvoorbeeld: Je ontvangt direct na het aanmelden/kopen 
een e-mail van mij met hierin de volgende informatie.

Je hebt nu je aanbod gedaan. Laat ze hier op reageren en sluit het gesprek hierna af.

Bijvoorbeeld:

10. Afsluiten


