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Introductie 
 

De vragen hieronder zijn bedoeld als handvat om jouw eigen interview vragen op te 
stellen.  

Voel je vrij om het woord-voor-woord te gebruiken en de blanco plekken in te 
vullen, of om het template aan te passen daar waar nodig. 

Succes met je interview, 
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Introductie & Openingsvragen 
 

1. Kun je me eens wat over jezelf vertellen, wat je zoal doet? 

2. Hoe ben je begonnen in _________?  

3. Wanneer ben je tot de conclusie gekomen dat _________ de oplossing voor 

je was? 

4. Waar moeten de luisteraars vooral op letten, als zij voor zichzelf willen 

besluiten of _________ de juiste oplossing is voor hun? 

5. Hoe lang heb jij erover gedaan om te komen waar je nu bent, en wat zou je 

de luisteraars willen meegeven die op dit moment al moet en gefrustreerd 

zijn? 

6. Welke informatie wil je alle luisteraars meegeven vandaag, zou je eens een 

korte samenvatting kunnen geven? 

Inhoudsvragen 
 

7. Wat zijn de top-5 gebieden waar ik me op zou moeten concentreren als ik 

_________ zou willen doen? 

8. Welk advies wil je iemand meegeven die totaal nieuw is in _________? 

9. Hoe zou iemand _________ moeten aanpakken, kun je ons een stap-voor-

stap instructie geven? 

10. Kun je iets van echte toegevoegde waarde adviseren aan de luisteraars 

inzake _________? 

11. Wat is de meest gemakkelijke

12. Op basis van jouw ervaring, wat is de 

 manier om _________ te doen/toe te 

passen/uit te voeren? 

beste

13. Heb jee formule voor _________? 

 manier om _________ te 

doen/toe te passen/uit te voeren? 

14. Wat is persoonlijk gezien jouw favoriete manier om _________ te doen/toe 

te passen/uit te voeren? 

15. Kun je enkele punten noemen waarop jij let als je _________? 

16. Wat adviseer je onze luisteraars te doen als _________? En kun je dat 

onderbouwen svp. 
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17. Wat zijn de valkuilen waar onze luisteraars op moeten letten. En hoe 

kunnen ze voorkomen worden? 

18. Wat was jouw grootste misstap toen jij ooit begon in _________? 

19. Welke fouten, groot of klein, zie je anderen om je heen maken als het 

aankomt op _________? 

20. Wat is het meest interessante dat je ooit geleerd hebt over _________? 

21. Op basis van jouw ervaring, waarom nu juist dat? 

22. Welke informatie had jij graag willen hebben toen je ooit begon? 

23. Wat denk jij zijn de sleutels tot succes om een goede _________ te 

worden? 

24. Wat is het verschil tussen jou, en alle anderen die _________ doen? 

25. Hoe kan iemand die _________ doet zich onderscheiden van anderen die 

_________ doen? 

26. Zijn er ook dingen die je liever NIET aanbeveelt inzake _________? 

27. Zou je eens twee van de meest interessante, meest behulpzame links met 

ons willen delen? 

28. Als je _________ zou moeten opdelen in werkbare onderdelen om te 

kunnen starten met _________, wat zouden die onderdelen dan zijn? 

29. Wat is één van de dingen van _________ die je het meest uitdagend vindt? 

30. Wat denk jij maakt het verschil tussen een goede _________ en een 

geweldige _________? 

31. Welk onderdeel van de dag vind je het meest geweldig als _________? 

32. En wat is het minste onderdeel van de dag? 

33. Wat is een klein geheim over _________? 

34. Wat denk jij is het best bewaarde geheim ooit in _________? 

35. Wat denk jij is het meest krachtig als het aankomt op _________? 

36. Wat heb je echt nodig om succesvol te zijn in _________? 

37. Als je alle sleutels tot _________ succes met ons zou delen, welke heeft dan 

de meeste prioriteit? 

38. Voor ieder van die _________ sleutels tot succes, welke doelen zouden de 

luisteraars moeten stellen om iedere sleutels te halen? 

39. Wat zijn realistische tussentijdse en langere termijn doelen die onze 

luisteraars kunnen stellen? 

40. Welke doelen had jij ooit? 
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41. Ik weet dat jij voor de volle 100% gelooft in _________, maar kan iedereen 

dit – en zo ja hoe? 

42. OK, er is toch iets dat ik je moet vragen… wat is nu de makkelijkste weg om 

_________? 

43. Ik hoor vaak de term _________. Wat is het, en hebben de luisteraars er 

iets aan? 

44. Wat is het eerste dat je de luisteraars adviseert te doen, zodra ze klaar zijn 

met luisteren? 

45. Welke personen hebben jou geïnspireerd en waarom? 

46. Wat heb je van hun geleerd dat je graag wilt delen met de luisteraars? 

47. Welke grote nieuwe trend voorspel jij in _________? 

48. Kun je eens kort commentaar geven op de volgende woorden en zinnen  …? 

49. Welke tools/resources zijn onmisbaar als je _________ wilt gaan doen? 

Afrondende & ‘Call To Action’ vragen 
 

50. We zijn bij de afronding aangekomen. Wat zouden de luisteraars de 

komende 30, 90 dagen / 1 jaar moeten doen om _________ te bereiken? 

51. Welke laatste wijze woorden zou je nog willen delen met iedereen die 

luistert naar dit interview? 

52. Waar kunnen de luisteraars meer info over je vinden? 

53. Heb je nog iets weg te geven aan de luisteraars? 

54. Heb je nog een speciaal aanbod dat je de luisteraars kunt doen? 

55. Kun je ons in het kort vertellen over sommige van jouw producten? 
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