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Wat is jouw grote WAAROM?

Voordat je begint met
andere vrouwen te
informeren over het
programma 'De beste versie
van jezelf', vraag jezelf eens
af wat het jou heeft
gebracht. 

Schrijf het op en herinner
jezelf hier steeds opnieuw
aan. Zeker voordat je het
gesprek opent met een
potentiële nieuwe Sister. 

Door helder te hebben
waarom je doet wat je doet,
creëer je een hoge energie,
draagkracht en dat werkt
aanstekelijk.

Laat jouw eigen
succesverhaal een inspiratie
zijn voor anderen om ook
aan de slag te gaan met hun
persoonlijke ontwikkeling. 

Inspireer anderen om ook
steeds opnieuw de  beste
versie van zichzelf te
worden, zijn en blijven.

De grote WAAROM van de
SISTERHOOD

Wij zijn de Sisterhood gestart
vanuit ons eigen verlangen
om gezonde gewoontes te
integreren in ons leven
omdat we WETEN dat we
ons dan beter, fitter en
gelukkiger voelen.

Op eigen houtje is dat best
moeilijk, maar samen is dat
een heel stuk makkelijker en
leuker! 

Daarbij delen we graag onze
ervaring, kennis en wijsheid
op het gebied van gezond
leven, bewegen, mindset en
spiritualiteit om zo de
bewustwording te vergroten.

Wij geloven dat hoe meer
vrouwen in hun kracht
komen te staan en te doen
wat ze het liefste doen, de
wereld een stukje mooier zal
zijn. 

Empower us to empower
others.

. 

Waarom ben jij lid van de Sisterhood?
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Maak een lijst van +- 50 vrouwen uit jouw netwerk,
waarvan je weet/denkt/voelt/vermoed dat ze klaar
zijn om in hun persoonlijke groei te investeren en die
goed zullen passen in de Sisterhood qua energie. 

Schrijf achter de naam, de contactgegevens en een
compliment voor deze vrouw. Wat denk jij dat deze
vrouw te bieden heeft en bij kan dragen aan de
Sisterhood. Wat is volgens jou haar superpower?

Nu helder is waarom jij lid bent geworden van de
Sisterhood, is het tijd om te gaan onderzoeken welke
vrouwen jij zou willen inspireren om met ons mee te doen
aan het programma 'De beste versie van jezelf'. 

Denk je nu; 'Ja, maar zoveel mensen ken ik niet?' 

Het is niet zo dat je in één keer je lijst vol moet hebben en
je hoeft ook niet in één keer alle vrouwen tegelijk te
benaderen.

Dit is een actieve lijst, die je steeds kunt aanvullen naar
gelang je nieuwe potentiële Sisters ontmoet.

Maak er voor jezelf een spelletje van, door steeds bij een
ontmoeting met een vrouw erachter te komen wat haar
superpower is!

Potentiële Sisters kunnen vriendinnen, familie, kennissen,
collega's, vrienden van vrienden, of social media
contacten zijn. Je kent meer mensen dan je denkt. Begin
maar, de rest komt vanzelf.

Ken je de uitdrukking: 'binnen 7 ontmoetingen, ken je
iedereen op de hele wereld' ? 

Met WIE zou jij het samen willen doen?
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werkt
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Oprechtheid + Strategie = Winnen
Geen zorgen, je hoeft niet goed te zijn in verkopen om
ambassadeur te zijn van onze Sisterhood. 

Wél is het handig om te weten welke tools je kunt
gebruiken om andere vrouwen te inspireren om ook hun
mooiste leven te leven.

Pas strategie toe in combinatie met jouw oprechte
WAAROM en je hebt dé succesformule als ambassadeur.

Liever boeren dan jagen
Ga niet als een bezetene in het wilde weg schieten in de
hoop dat je 'een hertje' raakt. Oftewel, ga niet al je
contacten in één keer 'vermoeien' met een pitch waarom
ze volgens jou lid moeten worden van de Sisterhood. 

Als jij je gaat gedragen als een jager, zullen de mensen om
je heen dat voelen en juist bij je uit de buurt blijven. 

Zaaien en oogsten. 
In plaats van jagen is het beter om te zaaien en te oogsten.  
Oftewel, bouw relaties op met de potentiële nieuwe
Sisters, puur vanuit het verlangen om contact te maken en
omdat je het de ander ook gunt de beste versie van
zichzelf te zijn. 

Is je contact (nog) niet klaar om een nieuwe Sister te
worden? Dan heb je toch weer een fijn gesprek gehad en
mooie ontmoeting gehad. Is dat niet waar het om gaat in
het leven? Verbinding maken?



Mag ik je even bellen?
Het lijkt misschien niet meer van deze tijd, maar als je
contact wil maken met iemand, lukt dat beter door deze
face to face te zien of te spreken over de telefoon, of via
video-bellen. 

Een berichtje sturen lijkt misschien makkelijker, maar daar
kun je veel minder je gevoel en hoge energie laten
spreken en is het ook minder makkelijk om echt een
gesprek aan te gaan.

Je kunt natuurlijk wel je telefoontje aankondigen met een
berichtje of op die manier een bel-afspraak maken.

Begin met verbinden met jouw waarom
Hecht je niet emotioneel aan de uitkomst
Wees jezelf, doe je niet anders voor
Wees gepassioneerd en enthousiast - Lach!
Vertrouw op jezelf! Lichaamstaal spreekt

Heb je net ruzie met je partner gehad? Ben je net
ongesteld geworden? Stoot je net heel hard je teen? 
Dan is dat misschien niet het juiste moment om te bellen. 

Hoe hoog jij resoneert, heeft invloed op de ander, ook
door de telefoon! Bereid jezelf dus voor door ervoor te
zorgen dat je op de juiste frequentie zit. Zorg dat je in
alignement bent en dan komt de rest van zelf. 

Hier nog een paar tips: 

Alignment first - Voorbereiding



Begin je gesprek altijd met een oprecht compliment
voor de ander. Dit zet de toon van het gesprek en zo is
het veel makkelijker en leuker om verbinding te
maken.

Ga het gesprek aan, stel vragen en luister écht naar de
ander en ontdek:

Welke uitdagingen heeft ze op dit moment in haar
persoonlijke ontwikkeling, die opgelost zou kunnen
worden door een lidmaatschap bij de Sisterhood.
Wat is haar superpower en hoe kan ze die inzetten als
member van de Sisterhood.

Maak oprecht contact met de ander, zonder de ander
te willen overtuigen van jouw 'gelijk', of waarom ze lid
zou moeten worden.

Laat altijd de ander beslissen of de Sisterhood iets
voor haar is. Jouw taak is haar enkel haar te informeren
over wat we doen en te inspireren met jouw eigen
succesverhaal.

Gebruik de tools die e al zijn om de ander te
informeren. Wat goed werkt is om de potentiële Sister
uit te nodigen voor een bepaalde bijeenkomst, zoals
de live weekstart of een Masterclass. Zo laat je de
energie van de groep spreken en kan zij zelf voelen of
zij ook thuishoort in de Sisterhood.

Uiteindelijk als je voelt dat de tijd rijp is, kun je gaan
oogsten, oftewel de nieuwe Sister met open armen
ontvangen in onze groep, omdat ZIJ dat wil en hier
klaar voor is. Als extra cadeautje kun je jouw unieke
kortingscode inzetten om 10% korting te geven en te
ontvangen. (Meer info in hoofdstuk 4)

1.

2.

Het gesprek - Luister en huiver



Facebook Events van Masterclasses 
De Landingspagina van de Sisterhood 
Instagram account Anouk
Instagram account Gwen
Aanmelding gratis onderzoeker = Bibliotheek + mails
Jouw unieke kortingscode voor 10% korting

Anouk en Gwen zijn steeds nieuwe manieren aan het
vinden op welke manier we het beste kunnen
communiceren naar de buitenwereld op welke manier de
Sisterhood kan bijdragen aan een gelukkig en zinvol
leven.

De tools die je kunt gebruiken zijn: 

Ook kun je de potentiële nieuwe sister direct naar ons
doorverwijzen met vragen.

Ambassadeurs Toolbox - Alles is er al

http://www.dagdromer.com/
https://www.instagram.com/anoukbarendrecht/
https://www.instagram.com/yogagwen3/
https://mailchi.mp/9c68bb3a662f/sisterhood-onderzoeker
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1 + 1 = 3 
Om de dankbaarheid naar de Sisters te uiten, geven
Anouk en Gwen graag iets terug aan de community. 

Als ambassadeur krijg je een unieke kortingscode
waarmee je €6,- korting kunt geven op de eerste maand
van een membership van de Sisterhood. (Deze korting is
dus eenmalig per nieuwe Sister.)

Als deze kortingscode wordt gebruikt voor aankoop van
een abonnement ontvang jij €6,- cash per maand terug. 

Wordt jouw kortingscode 11 keer gebruikt, heb je dus een
gratis abonnement! 

Bonus
Lukt het jou om 11 nieuwe Sisters te informeren en
inspireren om nieuwe Sister te worden (laat je nu niet
verleiden om hertjes te gaan jagen), dan krijg je naast het
gratis membership nog een extra bonus, namelijk: 

Een Wellness giftcard t.w.v €75,- om jezelf eens goed
te laten verwennen in één van de meeste luxe sauna's
van Nederland of België!!

Aanmelden als ambassadeur
Meld je aan via info@dagdromer.com als ambassadeur,
ontvang je kortingscode en begin met zaaien en oogsten. 


