
Zeg eens eerlijk; is verkopen een
feestje voor je, of vind je het lastig
om van een 'gewoon' gesprek een
gesprek waarin je verkoopt te
maken? Zit er een 'dingetje' op? 

4 .  HEB IK  PLEZ IER  IN

VERKOPEN ?

Checklist
Lig ik op koers?

Is het werk wat je doet nog het
allergaafste werk dat je kunt verzinnen?
In alle opzichten?
Werk je in de omgeving waar je het
liefste werkt, op de tijd waarop je dat het
fijnst vindt, kun je al je talenten en
passies er in kwijt? 

2 .  DOE IK  NOG WAT IK

GAAF V IND ?

Dit is er 1 die je moet voelen. 
Voel je je goed bij de prijs van
je dienst of product, of niet? 
Is je prijs stiekem te laag
omdat je anders denkt het niet
meer te kunnen verkopen? Of
vind je dat het het waard is,
maar krijg je het je strot niet
uit? 
 
 

3 .  KLOPT M IJN  PR IJS ?

Zijn alle klanten met wie je op dit
moment werkt, van de categorie 'daar
spring ik voor mijn bed uit?" Of zijn er
klanten bij waar je een vervelende
kriebel van krijgt als je hun naam in je
agenda ziet staan?

WERK IK  NOG MET DE  1 .

   ALLERLEUKSTE ?

Kijk kritisch naar je acties. 
Dragen ze allemaal bij aan het doel dat je
wilt bereiken, of zitten er veel acties bij
die gaaf en waardevol lijken, maar niet
per se bijdragen aan het plan dat je voor
jezelf had gesteld?
GA je echt voor je doel, of laat je je teveel
afleiden?

GA IK  ER  ECHT VOOR ?

Met alles wat je doet om zichtbaar te
zijn; ben je tevreden over het resultaat?
Maak je een echte connectie of is
marketing een moetje voor je?

5 .  MAAK IK  EEN CONNECT IE ?
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Evaluatie: 
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Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee
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