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Missie 

Kwaliteit

Actie

(Schrijf hier je antwoorden op de vragen)
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Samenvatting
Met jouw antwoorden op de vragen kun je dit overzicht invullen. Doe dit in twee rondes. 
In de eerste ronde kijk je vanuit jezelf. In de tweede ronde verplaats je je in de klant en 
beschrijf je wat deze ziet, ervaart, belangrijk vindt, waardeert, etc.

Vanuit jezelf:

Missie, droom 
(Bijvoorbeeld: ‘Het is mijn missie zelfstandig 

professionals volledig vanuit hun unieke 

kracht te laten ondernemen.’)

Overtuiging, drijfveren 
(Waarom vind je bovenstaande droom 

belangrijk? Waar geloof je in? Waarvan ben 

je overtuigd?)

Kwaliteit
(Jouw expertise, specialiteit. Wat kun je met 

twee vingers in de neus doen?)

Werkomgeving
(Thuis, kantoor, rustige of rumoerige 

omgeving, met gelijkgestemden, afwisselend, 

deel van Nederland of buitenland, etc.)

Actie
(Welke laagdrempelige stap ga je eerst 

zetten? Wat heb je al gedaan dat je 

makkelijk kunt voortzetten?)

Plan B
(Wat doe je als bovenstaande stap niet lukt? 

Hoe kun je hierop anticiperen?)

Groei
(Dankzij wie, waar, hoe kun je groeien? Hoe 

kun je je aanbod toetsen? Hoe ga je je aanbod 

aan de hand van feedback ontwikkelen?)
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Vanuit de klant:

Missie, droom 
(Voor welk probleem van de klant ben jij de 

oplossing? Waarin lever jij waarde aan de 

klant?)

Overtuiging, drijfveren 
(Wat vindt de klant belangrijk? Waar gelooft 

die in? Waarvan is die overtuigd?)

Kwaliteit
(Wat waarderen anderen in jou? Wat kun je 

beter dan anderen? Waarvoor word je vaak 

gevraagd?)

Werkomgeving
(Hoe wil de klant/collega graag met je 

samenwerken? Waar? Hoe vaak? Wanneer?)

Actie
(Wie is nu al fan van jou? Wie zou jouw 

dienst/product graag willen uitproberen?)

Plan B
(Wie wil jou bij plan B helpen? Welk ander 

product/dienst wil je aanbieden?)

Groei
(Wie vindt het leuk je te promoten? Wie 

waardeert het als je om feedback vraagt? 

Wie probeert graag jouw product/dienst uit?)


