
Belscript kennismakingsgesprek StressWise

Hallo, je spreekt met [jouw naam], partner van [StressWise OF 
MindfulnessFabriek]. Ik heb je telefoonnummer gekregen van onze 
servicedesk en het verzoek om contact met je op te nemen. Ik begreep dat je graag met mij wilt 
kennismaken, klopt dat?

We kunnen onderzoeken of [methodiek] voor jou de juiste keuze is op dit moment. Graag zou ik je 
wat vragen willen stellen en ik zal kort iets willen vertellen over de mogelijkheden. Natuurlijk kun je 
ook al je vragen stellen aan mij.

A. Kennismakingsfase
1. Wat maakt dat je NU contact zoekt met [StressWise OF MindfulnessFabriek]? Waar heb je het 

meeste last van? Is er een specifieke aanleiding?
2. Waarin word je beperkt door dit probleem? Wat doe je niet of juist wel?
3. Wat vind je belangrijk in je leven? Wat staat je daarbij in de weg?
4. Wat heb je al gedaan om dit op te lossen?
5. Zijn er de laatste 2 jaar levensgebeurtenissen geweest die te maken kunnen hebben met je 

klachten? (Denk hierbij aan overlijden / ziekte in de eerste kring, scheiding, ontslag, nieuwe 
baan, verhuizing, geboorte, etc.

6. Heb je wel eens te maken gehad met een depressie of burn-out? Zo ja, kun je hier iets meer 
over vertellen?

7. Is er voldoende tijd en zijn jouw omstandigheden zodanig dat je thuis te oefenen? ACT is 
gedragstherapie en dat betekent veel DOEN. (bij mindfulness kun je melden dat het gaat om 
het aanleren van een vaardigheid, vergelijk het maar met leren pianospelen) Je krijgt 
thuisopdrachten mee.

8. Heb je op dit moment vragen aan mij?

B. Verkoopfase
9. Kun je aangeven wat je nu nog nodig hebt om een besluit te kunnen nemen?  

Antwoord: 
1. alles is mij duidelijk, ik wil heel graag starten: naar 10. OF 
2. Alles is mij duidelijk, ik laat het even bezinken: Naar 11. OF 
3. Het is mij duidelijk. Ik wil het graag hierbij laten: naar 12.

10. Zullen we een afspraak maken voor de eerste sessie? Wanneer zou je willen? Actie: plan zelf 
een afspraak in met de client: datum/tijd/locatie. Van onze servicedesk ontvang je spoedig een 
bevestiging per mail. Naar 13.

11. Neem rustig een paar dagen de tijd om er even goed over na te denken. Misschien kun je de 
mogelijkheden bespreken met je omgeving? Zal ik je over een paar dagen terugbellen? Actie: 
plan een belafspraak in. Als je tussentijds nog vragen hebt, kun je de servicedesk van 
StressWise bellen.

12. Bedankt voor het openhartige gesprek. Kun je aangeven waarom je ervoor kiest om geen 
traject te starten? Naar 14

C. Afsluiting
13. Bij GO: Fijn je gesproken te hebben. Bedankt voor je eerlijke verhaal. Uiteraard blijft alles wat 
je hebt gezegd tussen ons. We spreken elkaar op [afgesproken vervolgafspraak]. Tot ziens!
14. Bij NO-GO: Fijn je gesproken te hebben. Uiteraard blijft alles wat je hebt gezegd tussen ons. 
Mocht je in de toekomst toch graag willen starten, dan kun je contact opnemen met onze 
servicedesk. Fijne dag!

Extra informatie methodieken

ACT
Acceptance en Commitment Therapy, is gericht op het ontwikkelen van Psychologische 
Flexibiliteit. Deze flexibiliteit bepaald hoe je omgaat met negatieve gedachten, onaangename 



gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. Hoe flexibiler je bent, hoe makkelijker je kunt omgaan met 
de moeilijke ervaringen die je tegenkomt op je pad en hoe beter je je leven kunt invullen op basis 
van de dingen die waardevol/belangrijk zijn voor jou. Je leert dus om een gelukkig leven te leiden 
ondanks de problemen die je ervaart. Act is gedragstherapie. Het gaat om in actie komen.
We gaan er vanuit dat er 8 sessies nodig te zijn om gedragsverandering in gang te zetten. 

MBSR 
De originele 8-weekse mindfulnesstraining (mindfulness based stress reduction) is gericht op het 
reduceren van stress door bewustwording van niet-helpende reactiepatronen, herkennen en 
acceptatie van grenzen en het formuleren van goede zelfzorg. Dit programma is bewezen effectief 
in het behandelen van stressklachten in brede zin.

TIPS

- Aandacht is belangrijk! 
- Aansluiten bij wat de client zegt. Welk probleem heeft hij/zij en waar kun je mee helpen?
- Begrip tonen en geen oplossingen aandragen! 
- Pas je spreektempo aan. 
- Maak er geen gratis therapiesessie van, maar vertel wat je kunt bieden.
- Haal zelf adem en voel hoe je zit!
- Als mensen vragen hebben over de kosten en vergoedingsmogelijkheden, kun je vragen of de 

servicedesk de client zo spoedig mogelijk terug mag bellen. Noteer dit in het opmerkingenveld in 
het webformulier https://stresswise.nl/na-kennismaking/ Jij bent van de inhoud. De servicedesk 
is van de administratie en financiën.

- Mindfulness en ACT kan bij veel klachten werkzaam zijn. Wees je in het gesprek altijd bewust 
van contra-indicaties.

Natuurlijk ben je vrij om nog andere zaken te bespreken of te vragen. Wellicht vind je zelf andere 
zaken nog belangrijk om zicht op te krijgen. Belangrijk is om empathisch te zijn en om obstakels op 
te sporen.

https://stresswise.nl/na-kennismaking/

