Hendriks&CO
PARTNERS IN COMMUNICATIE

DE ‘AVATAR’ KEUZE™
1 NOEM 3 groepen van mensen, met wie je zou willen werken en willen helpen, wees zo specifiek mogelijk:
(ex. Alleenstaande moeders tussen 30 - 40 jaar, met een eigen bedrijf tot aan 20 medewerkers, medewerkers tussen 25 - 35 jaar die hun
carrière willen versnellen, etc)

X)
Y)
Z)
2 Welke specifieke problemen hebben ze? Benoem hun ENE GROTE PROBLEEM:
X)
Y)
Z)
3 Welk ENE specifieke RESULTAAT kun je ze geven dat hun ene grote probleem oplost?
X)
Y)
Z)
4 Welk probleem van vraag 2 heb je zelf overwonnen?

(X) (Y) (Z)

Cirkel alle antwoorden die van toepassing zijn

5 Met welk probleem van vraag 2 heb je zelf de meeste feeling en heb je de meeste
emotionele betrokkenheid bij?

(X) (Y) (Z)

Cirkel je nummer 1 keuze

6

Welk resultaat heb je zelf het meeste ervaring mee (of omdat je het zelf gedaan hebt of
omdat je er de meeste mensen mee geholpen hebt met dat resultaat)?

(X) (Y) (Z)

Cirkel je nummer 1 keuze

7 Als je EEN specifiek onderwerp zou mogen leren aan iemand, welke zou dat zijn?
Welk resultaat van vraag 3 zou die vaardigheid/dat onderwerp nodig hebben?

(X) (Y) (Z)

Cirkel je top 1 keuze

8

Welk soort klant zou je mee naar huis nemen en aan je kinderen introduceren (als je die hebt)
(X) (Y) (Z)
make some up)
Cirkel je top 1 keuze

9

Als je 1 jaar op een eiland zou wonen, vol met je X, Y, Z klanten, welk eiland zou je kiezen?
mostlikely go to?

(X) (Y) (Z)

Cirkel je top 1 keuze

10 Als je 1 reddingsboei zou hebben op een zinkend schip, naar welk type persoon zou je die
gooien?

(X) (Y) (Z)

Cirkel je top 1 keuze

11 Welke groep heeft het meeste geld (om jou te betalen)?

(X) (Y) (Z)

Cirkel je top 1 keuze

12 Als geld niet een punt is, welke groep zou je dan helpen zonder ervoor betaald te krijgen?

(X) (Y) (Z)

Tel je cirkels: Hoeveel (X), (Y) and (Z) heb je omcirkeld?

(X) (Y)
AANTALLEN:
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13 Neem de 2 hoogste getallen, neem een muntje en kies een kant voor beiden

DEFINITIEVE KEUZE:

my avatar is:

14 Gooi het muntje en zie welke van de 2 het is - en vraag jezelf dan eerlijk af: ben je
teleurgesteld? Als je dat bent - kies dan de andere van de 2 – het is jouw leven - en jouw
keuze ;) !!!
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(Z)

