
Test jouw salesbasis 
Checklist

ANNE NIEMEIJER

Staat jouwsalesbasis goed?Check het nu
meteen



En de eerste stap heb jij al gezet! LEKKER BEZIG!  Met deze checklist weet 
je binnen 10 minuten of je salesbasis stevig genoeg is om flink te gaan 

bouwen aan je bedrijf. Als je te weinig klanten of onvoldoende omzet hebt, 
gaat er bij je salesbasis namelijk vaak al iets mis. Dus check het snel!

Inleiding | Salesbasis |2

WAT GOED DAT JE WILT WERKEN AAN SALES

WAAROM IS WERKEN AAN SALES BELANGRIJK VOOR 
IEDERE ONDERNEMER? 

Als ondernemer wil je 
groeien. Met je bedrijf 
en in omzet. Daarvoor 

zal je vroeg of laat sales 
moeten toepassen. 

Met sales zorg je ervoor 
dat je meer producten 
of diensten verkoopt. 

60 %
Zoveel % van de 

ondernemers stopt in 
het eerste jaar. De 
meest gehoorde 
reden? Te weinig 

omzet. Zorg dat je 
weet hoe je sales 

toepast om voldoende 
omzet te genereren. 

Bijna iedereen is 
tegenwoordig online. 

Marketing en sales zijn 
online echt verbonden. Is 

jouw product bekend 
maar staat je aanbod niet 

goed? Dan heb je nog 
altijd geen omzet. Zorg 

daarom dat jouw sales de 
marketing ondersteunt. 



Stap 3- Score Het scoreformulier geeft je vervolgens inzicht in jouw salesbasis en laat 
je zien waar je nog aan moet werken. Hoe steviger je basis staat, hoe beter je sales zal 

zijn. 
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TOCH ZIJN DE MEESTE ONDERNEMER BANG OM SALES TE 
DOEN. EN VAAK OM EEN VAN DE VOLGENDE REDENEN:

Ik wil niet pusherig of verkoperig over komen
Ik wil de ander niet het gevoel geven dat ik aan het stalken ben
Als ik een leuk gesprek heb vind ik het hebberig over komen om te praten 
over mijn aanbod
De mensen waarmee ik werk zijn vriendinnen geworden en dan vind ik het 
lastig daar (veel) geld voor te vragen
Ik ben bang dat ik iets verkeerd doe. Ik weet niet hoe ik sales moet doen.

*Als je sales doet vanuit jezelf, je eigen gevoel van helpen, kan het nooit fout gaan

Om te zorgen dat ook jij
succesvol sales inzet, beginnen

we bij het begin 

Stap 2-Checklist: Vul daarna de checklist in. Zet een vinkje als de stelling volledig 
overeenkomt met jouw bedrijf. Klopt de stelling niet helemaal met hoe jij het in je 

bedrijf zou willen? Laat het vakje dan leeg.

Stap 1-Uitleg: Lees eerst de uitleg over de verschillende pijlers van je bedrijf.  Dan 
weet je wat er goed moet staan om flink aan je bedrijf te kunnen bouwen. Staat een 
van deze pijlers namelijk niet goed, dan is de basis van je bedrijf scheef. Net als een 

tafel met ongelijke poten. 



Hierbij gaat om alle praktische aspecten 
van jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld 

hieraan: 
 

Klopt de structuur van je bedrijf? Word je 
goed gevonden online? Heb je genoeg tijd 

om aan je bedrijf te werken? Besteed je 
werk uit waar je niet blij van wordt? Verdien 
je genoeg? Heb je een fijne werkplek? Of wil 

je liever een kantoor buiten huis?
 

Als er ergens op deze praktische zaken 
blokkades zijn, dan stroomt jouw energie 
niet. Zorg dat deze basis goed staat, zodat 

jij zelfverzekerder in je bedrijf staat en beter 
sales kunt doen. 

 
Weet wel dat er altijd iets is, dat om 

aandacht vraagt. Dat is niet erg, zolang jij je 
er bewust van bent. En actie onderneemt. 
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UITLEG 4 PIJLERS VAN JE BEDRIJF

LIEFDE VOOR JE BEDRIJF
Denk eens na over alle aspecten van je 
aanbod. Daarbij zijn twee vragen het 

allerbelangrijkste: 
 

Ben ik blij met mijn aanbod? 
Verkoop ik het graag? 

 
Veel ondernemers hebben hun aanbod 

gemaakt met hun hoofd. Omdat ze denken 
dat ze daar het meeste mee kunnen 

verdienen. Of omdat iedereen het zo doet.
 

Toch kan het zijn dat je aanbod je dan 
alleen maar kopzorgen bezorgt. Simpelweg 
omdat de randvoorwaarden niet kloppen. 

Misschien kost het teveel tijd, energie of 
geld. 

Zorg dat je liefde hebt voor je aanbod, 
zodat je er energie van krijgt en je 

makkelijker sales kunt doen. 

LIEFDE VOOR JE AANBOD

Veel ondernemers ervaren problemen met 
hun klanten. Misschien jij ook wel. 

 
Ken jij bijvoorbeeld het volgende gevoel? 

Ik had weer zo’n irritante klant. Ik snap niet 
dat ik altijd dit soort vreemde types 

aantrek! 
 

Dan is er werk aan de winkel! 
Het is belangrijk dat je keuzes gaat maken. 
Hoe duidelijker jij kiest voor een bepaald 
type klant, hoe sneller je deze ook echt 

aantrekt. 
 

Met jouw ideale klant in gedachten schrijf je 
namelijk sneller en duidelijker de juiste 

teksten. En daardoor spreek jij eerder die 
ideale klant aan! 

 

LIEFDE VOOR JE KLANT

DIT IS HET BELANGRIJKSTE 
GEBIED!!!!!!!!!!

 

Denk maar eens na over de 
volgende dingen: 

Zorg jij voor jezelf? Zowel van 
binnen als van buiten? Word jij zelf 
gelukkig van wat de klant van jou 
vraagt? Pak jij leiderschap? Waar 

kan dit beter? 
 

Als jij geen liefde voor jezelf voelt, 
is het voor je klant namelijk lastiger 

om liefde voor jou te voelen. 

LIEFDE VOOR JEZELF





Scorelijst

L I E F D E
V O O R  J E
B E D R I J F

L I E F D E
V O O R  J E

K L A N T

L I E F D E
V O O R

J E Z E L F

P U N T  1

L I E F D E
V O O R  J E
A A N B O D

P U N T  2

P U N T  3

P U N T  4

P U N T  5

P U N T  6

T O T A A L  P U N T E N

Pak nu jouw checklist erbij en kijk naar de ingevulde vinkjes. Zet voor elk vinkje 15 
punten in het bijbehorende vakje in onderstaande tabel. Tel het aantal punten op en 

vul dit in bij totaal punten. Per pijler kun je maximaal 90 punten verdienen. 
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UITSLAG:

Wat je natuurlijk graag wilt zien, is dat de 4 pijlers allemaal gelijk zijn. 
Dan is je basis stabiel. 

 
ZIE JE GROTE VERSCHILLEN TUSSEN DE PIJLERS? Dan is er werk aan de winkel. 

Je basis is namelijk niet stabiel. Zie de pijlers als de poten van een tafel. Die 
gaat ook wiebelen als de poten ongelijk zijn. 

 
Focus je op het gebied met de laagste score. Vaak zijn er twee gebieden, die 

achterblijven. Liefde voor jezelf is de belangrijkste om aan te werken!
 

ZIJN JE PIJLERS GELIJK? Kijk dan vooral naar de scores. Zit je onder de 70 
punten? Dan heb je op alle vlakken nog zaken om aan te werken. 

EN NU?
YEAH! Je bent klaar voor 

de volgende stap!!! Je 
gaat nu zorgen dat alle 

pijlers in je bedrijf stevig 
staan door te werken 

aan je sales skills. 

Kan je daar wel wat hulp 
bij gebruiken?  Schrijf je 

dan hier in voor de GRATIS 
salesbasis masterclass. 
Daarin geef ik je direct 

toepasbare tips om jouw 
salesbasis ijzersterk neer 

te zetten

http://www.anneniemeijer.nl/masterclass-de-4-pijlers-van-je-salesbasis
http://www.anneniemeijer.nl/masterclass-de-4-pijlers-van-je-salesbasis
http://www.anneniemeijer.nl/masterclass-de-4-pijlers-van-je-salesbasis


HEY! IK BEN ANNE

Deze test heb ik ontwikkeld om jou als ondernemer 
inzicht te geven op welke vlakken je grootste kansen 

op groei liggen. 
Ik ben Intuïtief Salestrainer voor HSP 

(hoogsensitieve) ondernemers. Jij wilt graag groeien 
maar vindt Sales een vies woord.

Met 21 jaar saleservaring weet ik precies wat jij als ambitieuze ondernemer moet doen 
om moeiteloos te bereiken wat jij wilt. En dat heeft niets te maken met harde sales. 

Maar juist met je klant zo goed mogelijk helpen. 
 

Daarbij werk ik niet met een standaard format maar buiten wij jouw krachten uit i.p.v. 
alleen maar werken aan je zwakke punten. Uit je comfortzone en in je kracht.

 
Ik geloof dat iedereen sales kan leren, als je maar heel dicht bij jezelf blijft. Maar jezelf 
zijn kan in deze wereld ronduit moeilijk zijn. Daarom bevat elk traject niet alleen inzicht 

in alle salesstrategieën, maar ook een flinke dosis zelfontwikkeling. 
 

Via: De Vliegende Start help ik startende ondernemers, die in de eerste 3 jaar van hun 
onderneming zitten. Ben je al langer bezig? Of staat je basis al rete-stevig? 

Dan is de Toekomst versneller echt iets voor jou 

KLANTEN OVER ANNE

"Ik herkende mezelf niet in mijn bedrijf en wilde het
graag helemaal anders, maar ik wist niet hoe. … 

 
Door de Vliegende Start met Anne heb ik mijn oude

businessmodel durven omgooien, mijn aanbod scherp
weten te stellen en heb ik vol zelfvertrouwen mijn

nieuwe bedrijf gelanceerd."

"Tijdens onze sessies voelde Anne precies aan
wat ik op dat moment nodig had om de
volgende stappen te kunnen zetten."

Marjolein Berger - zichtbaarheidscoach

https://anneniemeijer.nl/vliegende-start/
https://anneniemeijer.nl/toekomst-versneller/


"Anne weet waar je als startend ondernemer behoefte
aan hebt. Ze tackelt alle struggles maar laat ze je zelf
oplossen. Door steeds kleine stapjes te zetten, lijken
hobbels die voorheen heel groot waren, lager dan je

dacht.."

"Anne heeft mij zelfvertrouwen,
duidelijkheid en een goede basis gebracht"

Malou van Loon - LOUC

"Door Anne vertel ik aan iedereen over mijn plannen
zonder enige scrupules. Vind ik story’s plaatsen op

Instagram leuk, staat mijn online programma klaar voor
lancering, heb ik 10.000 ideeën voor mijn website en

snap ik hoe ik plantmedicijn in mijn bedrijf kan
implementeren.."

"aan Anne hebben jij en ik de 
medicijncirkel te danken"

Eva Serafina - zelfliefdecoach & ceremonies

Nog vragen na aanleiding van deze test?
Mail naar: info@anneniemeijer.nl

Hier vind je meer Salestips en Anne

@anne_niemeijer

/anne-niemeijer

KLIK HIER en schrijf je nu in 
voor de Gratis Masterclass: 

Zet je salesbasis goed

https://www.instagram.com/anne_niemeijer/
https://www.linkedin.com/in/anne-niemeijer/
http://www.anneniemeijer.nl/masterclass-de-4-pijlers-van-je-salesbasis
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