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DE S VAN SALES 

 

De tweede S is wat mij betreft de letter S van sales. Verkoop, gewoon verkoop.  

 

Je zou denken dat de meeste ondernemers dat verkoopspelletje wel doorhebben en toch 

heb ik superleuke klanten mogen helpen die heel veel gedachtes hadden bij verkopen.  

 

Bijvoorbeeld iemand die een leuk gesprek met een prospect had en in plaats van dat ze 

dan zei: “Deze training raad ik je echt aan, dat gaat je echte helpen” stuurde ze de 

prospect door naar de salespage met wel drie trainingen erop. Niet te doen voor die 

klant, die moet immers gaan kiezen en dat is het moeilijkste wat er is. 

 

Ik heb met haar dus een gesprek gehad over sales en hoe ik daarnaar kijk. Daar kan ik 

nu verder op ingaan maar ik wil het houden bij hoe jij staat in jouw sales. ;-) 

 

Hoe jij staat in je verkoop dus. Want als jij niet vertelt wat je te verkopen hebt dan weet 

de buitenwereld het niet. Dat kan er bij jou aan de hand zijn, dat je gewoon te weinig 

verkoopt in een gesprek zelf.  

 

Wat ik ook vaak zie gebeuren is – kijk, veel ondernemers zijn enorme vooruitlopende 

mensen met nieuwe plannen, nieuwe ideeën - en dan gaan ze eerst het één verkopen en 

dan het ander. Daarna bedenken ze dat een ander idee wat ze heel cool vinden om te 

ontwikkelen. Dat wordt dan vervolgens verkocht maar intussen weet de buitenwereld 

niet meer wat je nou precies verkoopt… 

 

Dan nog dit: het is natuurlijk heel cool als je online kunt verkopen. Er zijn een aantal 

mensen out there die bijvoorbeeld door een paar mails te sturen en mensen naar hun 

salespage te verwijzen trainingen verkopen of producten van soms wel duizend, 

tweeduizend tot meer euro. Als jij dat domweg gaat kopiëren kan het zijn dat dat niet zo 

lekker werkt.  

 

Het kan zijn dat jij ‘gewoon’ moet verkopen in een gesprek. Ik heb een aantal mensen 

mogen helpen die een superhoge conversie hebben met gesprekken. Die echt met 5 

mensen praten en dan vier deals sluiten. Het kan dus zo zijn dat dat jouw manier van 

verkopen is.  

 

En ja, dat kost tijd maar als dat beter bij je past, doe dat dan. Het is bijvoorbeeld een 

manier die heel erg bij mij past. Ik zie gesprekken ook niet als salesgesprekken, ik ga in 

gesprek met een ondernemer. Ik luister naar wat heeft diegene nodig en of ik degene 

ben die het kan leveren. En dus doe ik niks automatisch naar een salespage verwijzen.  

 

Natuurlijk stuur ik mensen door naar een sales- of landingspage, jij bent waarschijnlijk 

via zo’n pagina hier terecht gekomen. Maar ik wil je vooral uitnodigen om überhaupt aan 

sales te doen - én ook echt op de manier die bij jou past.  
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En die kan dus soms ouderwets bellen zijn of ouderwets iemand zien en ze dan in een 

programma of training krijgen.  

 

Laatste ding over sales: Het kan ook zo zijn dat jij het niet meer zo leuk vindt om het 

zelf te doen maar nog wel heel veel te verkopen hebt. Er zijn externe mensen die je 

daarvoor kunt inhuren. Het zou zomaar kunnen dat jij diegene in jouw team hebt zitten.  

 

Ik heb bijvoorbeeld zelf in mijn rol als online business manager/PA voor diverse klanten 

diverse trainingen verkocht. Dus ook één van je teamleden, je VA, je Online Business 

Manager zou dat ook voor jou kunnen doen.  

 

Zo, dit was de tweede ‘les’.  

 

Nogmaals: het is niet per se in volgorde ;-) 

 

Dus hoe zit het met jouw sales? Mocht je van gedachten hierover willen wisselen, daar 

sta ik natuurlijk altijd voor open, mail me even of app me via 06 48 44 33 01. 

 

Fijne dag vandaag en tot morgen voor de volgende S! 

 

Mira 


