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OVER MIJ
Hallo, ik ben Angelique Hiemstra
 
Netwerkmarketing professional & Business Owner!
 
Na een carrière van 10 jaar als kapster in een kapsalon en 13 jaar als vaktechnisch adviseuse 
op de weg met lange werkdagen, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. 
Ik wilde geen reguliere baan van 9-17uur, maar flexibele werkuren met de luxe van een 
fulltime inkomen op parttime basis om zo tijd en geld over te hebben om mooie 
herinneringen te kunnen creëren. Ik wilde nooit hoeven kiezen tussen succes hebben en 
moeder zijn, ik wilde beide!!
 
Binnen 2,5 jaar creëerde ik een fulltime inkomen op parttime basis.

N E W I D S  T E A M
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HOE
Commitment en vastberadenheid

 
Het was mijn buurvrouw die mij kennis liet 

maken met de business mogelijkheid. Ik zag de 
potentie om een goed inkomen op te bouwen, 

flexibel te werken rond mijn gezin en  heb  
deze business-mogelijkheid serieus genomen. 

 
Met de hulp van mijn mentor en onder de 

paraplu van het bedrijf groeide mijn 
zelfvertrouwen en ook mijn inkomen.

 
Mijn reden om te slagen is altijd groter 
geweest dan mijn angst om te falen.  

 
Na negen jaar hard werken en 

vastberadenheid, ben ik zelfstandig 
Business Owner en heb ik een juiste 

balans tussen werk en vrije tijd.



W A A R O M  W I L  J I J  
S L A G E N ?
Het beste advies die ik je kan geven, is :  BEGIN MET JE 
MOTIVATIE,  je waarom!
 
●Zou je graag meer wil len reizen zonder dat je maandeli jks 
inkomen een f l inke deuk oploopt? 
●Wil je een f lexibel  schema en de mogeli jkheid hebben om 
op school te helpen en naar sportevenementen te kunnen 
gaan? 
●Of wil  je gewoon meer Quality t ime thuis met je gezin!  
●Of heb je er alt i jd van gedroomd om je eigen bedri j f  te 
hebben? 
 
Wat je motivatie ook is ,  maak er je prioriteit  van. 
Adem het,  voel  het en werk eraan..  En je zult  s lagen. 
Lees verder om duidel i jk  te kri jgen hoe je dit  kunt starten . .

"Wat is er nodig om te 
slagen in de

netwerkmarketingindustrie?
Ik krijg deze vraag veelvuldig. Dus hier zijn ze ... 

mijn 10 Top tips wat ik denk wat je moet uitzoeken om de juiste keuze te 
maken...
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01 Stabiliteit

Hoe lang bestaat het bedrijf al? Hebben ze 
voldoende activa? Kunnen ze je betalen?

02 Producten/ diensten

Bieden ze kwaliteit producten of diensten die 
consumenten zullen gebruiken en nodig hebben? 
In welk marktsegment bevindt het bedrijf zich? 

03 Het betaling/compensatieplan

Hoe gelijkmatig, eerlijk en genereus is de 
verdeling in het algemeen? Dit is echt van 

cruciaal belang omdat het betaalplan precies 
weergeeft hoe jij wordt betaald of niet wordt 
betaald. Er zijn eigenlijk maar twee vragen te 

stellen: Hoeveel euro's van elk verkoopbedrag 
worden elke maand terugbetaald aan de 

distributeurs en Hoe eerlijk is de verdeling van 
deze euro's tussen de oude en de nieuwe 

distributeurs?

04 Integriteit management en 
team onderzoeken

 
Onderzoek zoveel mogelijk de ervaring van de 

directie, het management en het team, hun 
ervaring in de netwerkmarketing industrie en 

hun achtergrond. Weet in welk bedrijf je terecht 
komt en wat netwerkmarketing is.

05 Momentum en timing

Ga op onderzoek uit. Zit er groei in het bedrijf, is 
het een bedrijf dat innovatief is, gaat het mee 

met zijn tijd?

06 ONDERSTEUNINGS-, 
OPLEIDINGS- EN 
BEDRIJFSSYSTEMEN

 
 
 

Je hebt misschien gekozen voor een geweldig 
bedrijf met uitstekend management. Producten 
die het verschil maken en een beloningsplan dat 

uniek, eerlijk en erg gul is. Het bedrijf heeft 
momentum en stabiliteit, maar als je team 

waarmee je werkt geen ondersteunings- en 
opleidingssysteem heeft, dan is de kans om te 

slagen erg klein. 
 

De meeste bedrijven hebben een overdraagbaar 
systeem dat zij gebruiken, en dat is waar de 

mentorschap (ik) in voorkomt.
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07 Leren in de praktijk

Om te slagen, moet je bereid zijn om te leren en 
te luisteren. Deze industrie is gebaseerd op de 
ervaring van degene die het al langer doen. Deze 
ervaringsdeskundigen zijn er om je te helpen 
slagen. Zij kunnen je het systeem leren. Wat je 
mentor heeft gedaan om succesvol te worden, is 
dupliceerbaar, maar je moet bereidt zijn om te 
luisteren en te leren  om die systemen te 
begrijpen en eigen te maken. 

08 Vertrouwen

Vertrouw je de persoon die jouw het bedrijf heeft 
laten zien? Zijn ze succesvol geworden of worden 

ze rechtstreeks begeleidt door iemand die 
succesvol is?!  Omdat je gaat samenwerken is het 

belangrijk elkaar te vertrouwen.

09 Stop niet....

met je full-time baan, tenzij je er absoluut zeker 
van bent dat het inkomen voldoet. Zorg ervoor 

dat je voldoende ervaring opbouwt in de 
business en dat je zeker bent dat het inkomen  

stabiel is.   
 

Je moet aan jouw netwerkmarketing business 
2-5 jaar consequent bouwen en de tijd gunnen 

om te groeien.

10 Onthoud

Het gaat niet werken tenzij jij dat doet!!
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Als je geïnteresseerd bent om met mij verder te 
werken, laten we even 

afspreken: ANGELIQUE@NEWIDS.NL
Zoek mijn privégroep 'NewIDs business” op voor 

nog meer informatie


