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Intake formulier

Naam
Email
Telefoon nummer 
Website of social media profiel

Waar identificeer je jezelf mee?
coach
consultant
trainer 
anders... (gebruik voorbeelden die van toepassing zijn op je programma. bv Spiritueel
junkie, ervaringsdeskundige, ontwikkelingsstarter. Of veertiger, vijftiger, zestiger als
leeftijd relevant is voor je onderwerp. Of zoeker, vinder, veranderaar. Of zzp'er,
ondernemer met team, bedrijf.)

Welke van de volgende situaties is het meest van jou van toepassing?
Verschillende opties die verschillende stadia van je deelnemers weergeven en jou
inzicht geven in hoe ver zij zijn in hun ontwikkeling, realisatie van hun verlangen of
bewustzijn. Hier zie je uit of deze persoon al 90% op weg is naar jouw resultaat.

Wil je nog iets kwijt over je keuze bij de voorgaande vraag?

Wat was je .... de afgelopen maanden? (vul hier iets in dat relevant is voor de transformatie
die je deelnemer wil maken. Als business coach zou je hier bv 'omzet' kunnen invullen. Als
jobcoach het aantal sollicitaties dat iemand heeft gedaan. Als menstruatiecoach het aantal
pijnlijke cycli die iemand had. etc
Wat is je ... doel voor de komende maanden. (refereer aan wat je bij de vorige vraag hebt
ingevuld zodat je de geleden pijn én het verlangen in de toekomst naast elkaar hebt)
Wat doe je nu of heb je eerder gedaan dat dit verlangen te vervullen? 

Hoe ben je bij mij terecht gekomen?
Hoe lang ken je mij al of volg je mij al op social media?
Wat spreek je aan in mij of mijn visie? Of waarom wil je met mij aan de slag? 

Ben je gewend te investeren in je persoonlijke ontwikkeling? 
ja namelijk in...
nee, want...

Welke investering ben je bereid te doen om professionele begeleiding te krijgen in .... (dat
wat jij biedt)

Drie verschillende opties (mensen kiezen vaak de middelste = jouw prijs)
Of: De investering in mijn programma ligt tussen de A en B. Ben je bereid en in staat om
dit te investeren? Ja/Nee

Waar zou je het tijdens ons gesprek over willen hebben? Of wat staat er nog in de weg om
in te stappen in dit programma? Of heb je nog vragen? Of is er nog iets dat je met me wil
delen?

Voorbeeld voor een intake formulier dat eventuele toekomstige deelnemers in kunnen vullen
als ze een gesprek met je aanvragen om te kijken of jij/jouw programma een match voor ze is.
Gebruik je eigen taal en woorden bij deze vragen om ze jouw energie mee te geven. Je kunt
bijvoorbeeld gewoon "Naam:' neerzetten of je kunt zeggen 'Laten we beginnen met je naam:...'


