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We kunnen zoveel meer van deze 
vrouwelijke leiders gebruiken, zoals jij!

Met deze guide help ik jou en je bedrijf 
op weg naar die meer impact. Want 
zodra je meer Sales hebt, meer omzet, 
kun je ook meer mensen helpen en heb 
je meer impact.
Samen creëren we een betere wereld 
voor onszelf en voor onze kinderen.

Veel plezier ermee en ik hoor graag je 
Sales successen!

Ontdek 4 simpele 
manieren waarop 
jij jouw Sales een 
Boost kunt geven,
inclusief oefeningen 
om je spirituele kant 
ook voor je aan het 
werk te zetten!

Voor vrouwelijke ondernemers die 
meer uit zichzelf willen halen.

Dit is een online guide voor jou als je 
nog geen overvloedige Sales hebt. 
Of Sales lastig vind. Of klaar bent om 
jezelf te verbazen met Sales.

Hi mijn naam is Caty Hendriks. Trainer, 
spreker en coach bij Hendriks &CO, 
welke ik opgericht heb en waarin ik 
samenwerk met andere specialisten 
op diverse gebieden.Mijn passie is het 
helpen, het empoweren en het trainen 
van vrouwen, zodat zij de leiders van 
morgen worden. 

Caty hendriks
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Van verkoopstress 
naar verkoopsucces

De 4 geboden voor succesvolle Sales

Dé grootste VALKUIL in ondernemersland is Sales!
Sales. Sommigen zijn geboren verkopers, maar voor de meesten van ons is het 
een ‘vies’ woord. “Ik houd niet van Sales”, zeggen de meeste vrouwen met wie 
ik werk. 

“Ik ben niet goed in Sales.” 
“Ik ben meer een mensen-mens en ik wil anderen niet iets aansmeren.” 
“Mensen komen vanzelf wel bij mij als ze iets van mij willen kopen.”

Herkenbaar? Schrijf hieronder op wat jij tegen jezelf zegt over zelf Sales doen:

Dan denk je bij het woord Sales of verkopers vast ook nog iets dat in de lijn ligt 
van:  

 Opdringerige verkopers;
 Iets aansmeren;
 Altijd ‘moeten’ verkopen;
 Onbetrouwbaar;
 Oppervlakkig;
 Alleen gericht op de eigen portemonnee;
 Luisteren niet, praten alleen maar.

Heb ik gelijk of niet?
Schrijf hieronder op wat jij vindt van verkopers in het algemeen?
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Schrijf hieronder op wat jij vindt van hele rijke mensen?

Als je bij alle drie de vragen negatieve antwoorden hebt gegeven, dan is het 
ook niet raar dat jouw Sales niet fantastisch gaat, toch?!
Je hebt namelijk helpende gedachten (helping thoughts) en gedachten die je 
niet helpen (not supportive thoughts).
Want gedachten geven je een bepaald gevoel. En vanuit dat gevoel neem je je 
acties. En van daaruit heb je resultaten… Maar als jouw gedachten dus 
negatief zijn, zul je zeer waarschijnlijk ook negatieve resultaten hebben.
Maar geld komt nou eenmaal van andere mensen…

Schrijf hieronder op wat jouw grootste angst is over jouw eigen bedrijf?

Goed, nu we dat allemaal helder hebben, kunnen we ermee 
aan de slag! Klaar ervoor?
Waarom is Sales zo’n “vies” woord? Waarom heeft het werk van verkoper zo’n 
nare bijsmaak bij veel vrouwelijke ondernemers? Ik zeg specifiek vrouwelijke, 
omdat mannen hier veel minder last van hebben! Waarom dan?!
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Omdat wij vouwen vaak te aardig gevonden willen worden. Waar wij houden 
van de relatie en samenwerking met onze klanten, gaan mannen voor het
resultaat. EN zij gaan ervanuit dat de ander gewoon NEE durft te zeggen.

Want ook daar zijn wij vrouwen slecht in: om nee te horen van een ander. 
Dat vinden we niet fijn. Dat voelt namelijk alsof de ander ons afwijst (i.p.v. 
ons voorstel). Terwijl dat dus helemaal niet zo is! De enige die in de weg zit op 
jouw pad naar een succesvolle verkoop ben jij namelijk zelf! 

Maar de stelregel is dat voor 1x een ja tegen jouw dienst of product, je 
gemiddeld 10x een nee krijgt. Dus hoe meer nee’s, hoe beter eigenlijk ;), want 
dan ben je sneller bij je JA!

Maar Sales is hét belangrijkste onderdeel van je bedrijf.
Zonder Sales geen (of weinig) klanten. Zonder klanten geen omzet. Zonder (of 
met weinig) omzet geen bedrijf, maar een hobby.
Als je wel wat Sales hebt, maar niet voldoende om van rond te komen, dan is 
het hoog tijd om daar mee aan de slag te gaan. Want:

Sales = Inkomen = vrijheid.

En voor die VRIJHEID zijn we toch ons eigen bedrijf gestart?!

Wat betekent jouw bedrijf voor jou? Schrijf hieronder in steekwoorden op 
waarom jij jouw bedrijf begonnen bent en wat het voor jou betekent:

Wat zou je doen als je financieel vrij was? 
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Het GROOTSTE GEHEIM van Sales?
Iedereen doet ELKE DAG aan Sales!

Echt waar, iedereen! Jij, jouw partner, jouw kinderen, je collega’s of 
medewerkers, de kassajuffrouw bij de Appie… echt iedereen!
Sales is namelijk niet meer dan praten met de ander en vertellen wat je graag 
wilt. Bijvoorbeeld met je partner, als je naar de markt wilt om gezellig samen 
boodschappen te doen (terwijl je partner daar eigenlijk geen zin in heeft). 
Of samen naar de bios voor een avondje uit, terwijl hij op de bank wil hangen 
of met vrienden uit wil. Of dat je partner de kids naar sportles brengt en jij de 
was ondertussen doet.
Of aan je collega vertellen waarom ze nou echt naar die Netflix serie “moet” 
kijken. Of “overleggen” waarom zij dat deel van het werk doet en jij dat andere 
deel voor je rekening neemt, waarna ze akkoord gaat.
Of de kassajuffrouw die jou vraagt of je gebruik wilt maken van de speciale 
korting: 2 voor de prijs van 1 voor die lekkere candybars.
WE DOEN DUS ALLEMAAL ELKE DAG AAN SALES!
En jouw kids, die zijn er het beste in.

Schrijf hieronder op wat jouw nieuwe en helpende gedachten gaan zijn ten 
opzichte van Sales, nu je weet dat je toch al aan Sales doet. Schrijf er minimaal 
3 op:

Opdracht: 
Elke ochtend als je opstaat en elke avond voordat je gaat slapen, herhaal je 
deze zinnen hardop voor jezelf. Voor de komende 6 – 8 weken.
Het herprogrammeren van je gedachten duurt gemiddeld 6 – 8 weken. Neem 
die tijd ook, gun jezelf dat en je zult het verschil gaan zien en merken in je 
Sales!



Hendriks&CO
PARTNERS IN COMMUNICATIE

Een laatste oefening op dit vlak. Ga op een rustige plek 
zitten, waar je niet gestoord wordt. Zorg dat je beide 
voeten op de grond staan, je rechtop zit met je rug tegen 
de rugleuning aan en met je handen op je bovenbenen.
En sluit dan je ogen. Haal een paar keer diep adem.
Herhaal de volgende zinnen en geef in gedachten 
antwoord of vul deze voor jezelf aan:

1. Helpen mijn negatieve gedachten mij?
2. Helpt het mij om geen Sales te doen?
3. Helpt het mij om mijn dromen te verwezenlijken?
4. Wil ik ze nog langer vasthouden?
5. Ben ik bereid om deze gedachten te laten gaan?
6. Ben ik bereid om mijn nieuwe gedachten over Sales te gaan gebruiken?
7. Wat zullen dan mijn resultaten gaan zijn?



Hendriks&CO
PARTNERS IN COMMUNICATIE

Schrijf hieronder op hoe je je nu voelt?

Of als je liever tekent, teken het hieronder:

Hoog tijd om nu ook praktisch aan de slag te gaan. Want hoe fijn is het als jij 
straks een kei bent in Sales? Hieronder vind jij de 4 Geboden voor Succesvolle 
Sales. Vier basisprincipes die je direct kunt toepassen in jouw Sales. Zodat jouw 
verkoopstress verandert in verkoopsucces.
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Noem Sales geen Sales, maar zie het als het helpen van je klanten. Of het
adviseren. Of … Welk ander woord dan ook waar jij je prettig bij voelt. Zorg dat je 
jouw negatieve associatie met het woord Sales kwijtraakt. Hierdoor haal je vaak 
al meteen de giftige angel eruit en wordt het direct makkelijker. 

Je mind werkt door middel van woorden, zoals we al gezien hebben. Dus als je 
Sales associeert met pushy of aansmeren, dan ga je dus nooit aan de slag.
Houd je mind een beetje voor de gek, door het anders te noemen et voilà, nu vind 
je mind het niet meer erg om met Sales aan de slag te gaan. Wonderlijk hoe onze 
mind werkt hoor.

Klein voorbeeld van mezelf op een ander gebied, maar waar het ook werkt:
Als ik ga hardlopen, dan heb ik het de laatste 5 minuten altijd zwaar… dan denk 
ik altijd “pffff, ik kan niet meer, ik ga stoppen hoor”. Dé oplossing om dit te voor-
komen is om mijn mind voor de gek te houden. Ik zet mijn hardloopapp aan, ik zie 
dat ik 30 minuten bijvoorbeeld mag lopen. En dan denk ik bij mezelf “oh, ik mag 
35 minuten lopen vandaag”. En dan ga ik vertrekken, en de hele tijd – als mijn 
gedachten die kant op gaan – denk ik: “vandaag maar 35 minuten”. En het hele 
gekke is… het werkt. Ik heb dan de laatste 5 minuten géén last van “pffff ik kan 
niet meer”, want ik houd mijn mind voor dat ik nog 10 minuten mag. En het werkt 
dus echt hahahaha.

Dus houdt jouw mind ook een beetje voor de gek en noem het geen Sales, maar 
advies geven, helpen of de relatie opbouwen. 

Want let wel: jouw klant heeft jou nodig, hij wacht op jou. Jouw inhoudelijke
kennis is uitstekend en jouw klant wil dit van jou. Maar het aanbod van 
kenniswerkers lijkt inhoudelijk veel op elkaar. Juist daarom moet jij - als vakexpert 
- in staat zijn om jezelf en jouw diensten op een passende, maar onderscheidende 
manier te verkopen. Je ‘moet’ opvallen. Werk dus aan jouw Little Voices, die stem-
metjes in je hoofd die zeggen dat verkopen niet hoort, niet netjes is, dat je er niet 
goed in bent etc. Dat ben je namelijk WEL.

Schrijf hier op wat jouw woord wordt in plaats van Sales:

NOEM SALES GEEN SALES

GEBOD 1:
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VRAAG OM DE SALES
GEBOD 2:

Zoals hierboven al gezegd: als jij er niet om vraagt, krijg je het 9 van de 10 keer 
ook niet. Maar een klant zal 9 van de 10 keer ook weer niet direct kopen als jij 
erom vraagt.

Je zult eerst 2 andere dingen moeten doen:

Show up
Hiermee bedoel ik dat je elke dag zichtbaar zult moeten zijn voor je klant. 
Een toekomstige klant heeft zeker 5 – 8 contactmomenten met jou nodig, voordat 
hij tot koop overgaat. Dit houdt in dat je jezelf (bijna) elke dag moet laten zien aan 
jouw toekomstige klanten. Een goede regel om aan te houden, is zo’n 5x per week.

Koester
Naast dat jouw klanten jou vaak moeten zien, zul je ook vooral waarde moeten 
bieden aan je klanten. Met algemene tips die ook zo te vinden zijn op internet, 
kom je er niet. Je moet ze voeden met jouw unieke inzichten, jouw kennis, maar 
vooral ook met jou als mens. Waar sta je voor, hoe werk je, hoe zorg jij in jouw 
trainingen voor jouw klanten? De klant wil het gevoel krijgen dat hij gewaardeerd, 
gevoed, gekoesterd, in de watten gelegd wordt door jou.

Als je bovenstaande 2 dingen consistent doet, dan kun je ook elke dag om de 
Sales vragen. Dat vinden mensen dan niet erg, je geeft namelijk ook heel veel aan 
ze. En gaan je Little Voices nu compleet ‘nuts’, als in dat is veel te veel elke dag?  
Mooi zo, dan geeft aan dat er werk aan de winkel is voor je…

Schrijf op wat jij vanaf nu elke dag gaat doen om je klanten meerwaarde te 
bieden én om jezelf te onderscheiden van de rest van de ondernemers:
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VRAAG OM DE SALES KILL THOSE LITTLE VOICES
GEBOD 3:

Op de vorige pagina had ik het al even over je Little Voices. Herken jij die 
interne criticaster? Dat irritante stemmetje in je hoofd dat je wilt beschermen, 
maar daardoor ook tegenhoudt? 
Ik denk dat die bij iedereen wel bekend is, toch?

Deze criticaster, ook wel je reptielenbrein genoemd, komt voort uit ons zelf-
beeld en ons ego en wil ons heel graag behoeden voor negatieve dingen. 
Maar: no gain, no pain! Met andere woorden: als je wilt groeien, zul je 
bepaalde angsten, pijn en tegenslagen voor lief moeten nemen. Én ermee aan 
de slag moeten gaan. Onthoud dan vooral: pijn is niet te voorkomen, maar het 
lijden eraan wel!

Maar hoe ga je nu met die Little Voices om die áltijd vlak voor je 
Salesmomenten naar boven komen? “Oh, ik moet eerst even nog de was 
aanzetten” of “Ik ga zo bellen, maar eerst even wat opzoeken”. Of je moet 
echt eerst nog even die factuur maken … Voor je het weet, ben je een uur 
verder en is het tijd om te lunchen of voor je volgende afspraak. Herkenbaar?

De juiste energie is de sleutel tot succes
Ten eerste wil ik je meegeven dat ALLES, maar dan ook ALLES in het leven, 
valt of staat met jouw ENERGIE.

Een voorbeeld: je bent in de supermarkt en ziet een andere moeder met haar 
kind en langs de schappen vol met snoep en koekjes lopen. Het kind vraagt 
“Mag ik een snoepje?”, waarop haar moeder zegt “Nee nu niet, we gaan zo 
eten”. Haar allerliefste kind begint te drammen “Aaahhhh, 1 snoepje maar 
mama”. Zij – lichtelijk geïrriteerd – zegt “Néé, zeg ik toch”. Hierop werpt het 
kind zich dramatisch op de grond en begint te schreeuwen en te slaan op de 
vloer …

(Her)ken je deze situatie? Vaak is het de moeder die dan toegeeft, het kind 
krijgt een snoepje of koekje en gaat blij naar huis. Einde verhaal. Maar wiens 
energie was nu het hoogst in deze situatie? Juist, die van het kind – krijsend en 
slaand – toch?!



Hendriks&CO
PARTNERS IN COMMUNICATIE

Degene met de hoogste energie wint ALTIJD! Of dat nou positieve of negatieve 
energie is. In discussies, met je kinderen, tijdens gesprekken. En dit geldt dus ook 
voor Sales. Nou is het niet zo dat ik met ‘hoge energie’ bedoel je dat je boven 
op de tafel moet staan springen en schreeuwen. Maar wél wil ik dat je de lead 
neemt. Stel vragen, toon interesse, ben betrokken. Dus dat soort energie 
waarmee je goodwill kweekt en mensen voor je wint.

Opscheppen maar!
Hoe zorg je nou dat je de negatieve energie die je vaak voelt voor een 
Salesgesprek omzet in positieve energie? Hoe kom je hoog in je energie te zitten, 
zodat je dat Salesgesprek aandurft, zowel telefonisch als face to face? 

Daar heb ik een super oefening voor: Braggen oftewel Opscheppen. Ja, je leest 
het goed: opscheppen mag weer!  

Doe onderstaande oefening vlak voor je Sales call of afspraak:
Zet de timer op 1 minuut en ga hardop en luid opscheppen over jezelf. Dit mag 
echt over van alles gaan. En het mooiste is, het hoeft niet eens allemaal waar te 
zijn! Prijs jezelf de hemel in en vertel jezelf waar je allemaal super goed in bent. 
Doe dit 1 minuut en je zult zien dat jouw energie heel hoog is EN dat jouw Little 
Voices voor het komende uur stil zijn. Dus hup, ga dat gesprek direct daarna aan!

Oké, leg deze guide even aan de kant, sta op en zet je timer.
GOOOOOO!
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CREËER JOUW ONWEERSTAANBARE 
ELEVATOR PITCH

GEBOD 4:

Als je aan een andere onderneemster vraagt wat ze doet, krijg je vaak een 
onsamenhangend en vooral lang verhaal te horen. Heel veel mensen kunnen 
daar niet naar luisteren en haken halverwege af. Dat wil je dus net niet. 
Precies daarom is een goede Elevator Pitch essentieel.

In een elevator pitch leg je in 1 minuut uit wat je doet. Kort maar krachtig.
Pas als blijkt dat de ander geïnteresseerd is, kun je nog wat meer vertellen. 
Klinkt goed, maar wat is nou een goede Elevator Pitch?

Een goede stelregel is:
Vertel in 2 zinnen in grote lijnen wat je doet. Is er interesse?
Vertel in 5 zinnen wat meer in detail over wat je doet. Begint de ander 
vragen te stellen? Dan pas door naar de volgende:

Geef 1 of 2 voorbeelden van klanten van jou, wat ze aan jou gehad hebben.
Maar let op: blijf niet te lang over jezelf praten. Dat is de grootste valkuil van 
onderneemsters. Jij weet alles al over jou. In Sales wil je juist alles van de 
ander te weten komen. Stel dus vragen, vind een common base met de
ander. Be interested, not interesting! (Mooie quote van mijn mentor 
Blair Singer) Schrijf hier in maximaal 5 zinnen jouw Elevator Pitch op:
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Wat moet je doen om je Elevator Pitch goed en makkelijk te kunnen 
vertellen?

Oefen je pitch elke ochtend, als onderdeel van je dagelijkse routine. Hierdoor 
zit deze er op een gegeven moment zo ingebakken, dat je – ongeacht waar je 
bent of met wie je bent – vlot en zonder haperen kunt vertellen wat je doet. 
Hierdoor stijgt je zelfvertrouwen, waardoor je minder last hebt van je Little 
Voices! En als je daar minder last van hebt, durf je weer meer. Waardoor je 
zelfvertrouwen nog meer groeit. Een opwaartse spiraal dus 

Uiteindelijk valt of staat ALLES als onderneemster, met jouw level van ZELF-
VERTROUWEN!

Als jij nu denkt ‘ik wil meer hiervan’, download dan mijn video’s:
3x een oplossing voor meer Sales & meer conversie 

Houd je deze 4 geboden aan, dan is Sales binnen no time een feest. 
En wil je uitgroeien tot een échte Salestijger? Download dan nu mijn
3-delige videoserie “Sales = Cash” en leer high-end skills voor top Sales!

Als je nu denkt ‘ik wil dit NU’ als je sneller wilt, boek dan een call met mij.

Op jouw succes!!

Klik hier voor de video’s

Klik hier voor een afspraak

Caty hendriks

 https://www.hendriks-co.nl/videoserie-sales-cash/
https://www.hendriks-co.nl/book-a-call/
https://www.hendriks-co.nl/videoserie-sales-cash/
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