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STAPPENPLAN  BP 
   

NHL SUPPORT - 4. De weg naar P 

De olievlek verspreiden en je partners zelfstandig maken 

q Je weet veel van de producten en je bent in staat jouw klanten (en klanten van 
partners) de juiste producten te adviseren en te helpen bij het veranderen van 
hun orders, zie USP producten* 

q Je volgt met je directe partners, die gereed zijn om VP te worden, Start Up 3 en 
Stappenplan 3 
De andere partners worden door hun sponsor (en door jou) begeleid en 
gemotiveerd om een stap verder te gaan (zie hieronder bij Nieuwe rangen) 

q Organiseer, fysiek indien mogelijk, praktische en interactieve trainingen in kleine 
groepjes over de producten, het dashboard e.d. 
Herhaal dit regelmatig, in ieder geval elke maand 

q Je biedt de mogelijkheid voor potentiële klanten en klanten van jouw partners 
om een Home Meeting te volgen, fysiek of online 
Doe dat bijvoorbeeld 1 of 2 keer per maand op een vaste dag 

q Blijf tijd investeren in het bestuderen van je dashboard, het compensatieplan en 
persoonlijke ontwikkeling 
Je bent dan in staat om de meeste vragen en problemen op te lossen 
Ga geregeld verder met het invullen van je namenlijst  
Wees daarin een voorbeeld voor je partners; het gaat tenslotte om het 
dupliceren van de juiste skills en hun daardoor kans op succes te bieden 
Schakel gerust jouw sponsor in als je ergens niet uitkomt 

q Je volgt zelf de training Stappenplan 4, de weg naar P 

q Je werkt nu met het Meten is weten* formulier om je activiteiten bij te houden 
 

     In jouw eigen tempo kun je alle onderdelen herhalen via newhealthleap.nl, het   
     Compensatieplan  

 
Nieuwe rangen voor jouw partners en jij gaat op weg naar P 

q Je volgt met al jouw partners nog een keer Stappenplan 2 en de Start Up 2 om hen 
optimaal te begeleiden op weg naar DIR60 (en hun extra bonus) en/of je directe 
partners zijn dan in staat om zelf hun eerste partners daarin te begeleiden 
Jouw begeleiding is heel belangrijk en jouw eigen enthousiasme motiveert je 
partners en daarbij is herhaling echt nodig 
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q Gebruik de checklist om een rang te halen voor jouzelf en voor je partners: 
- actief BP zijn 
- 3 actieve partners (in elk been minimaal 1) in je team; dat is voldoende t/m VP en 
  3 actieve TL’s  (in elk been minimaal 1) voor P 
- genoeg QV (punten) voor de beoogde rang 
- een juiste verhouding 60% - 40%  
- specifiek voor DIR60: 3 zelf gesponsorde partners 

q Punten, in de vorm van BV, tellen mee voor de lagen waarover je Team Commissie 
krijgt (Compensatieplan pagina 14) 
Bij VP krijg je dat al over 5 lagen (DIR over 4 lagen) 
Dit is je beloning voor het bouwen van een groot klantenbestand van jou en je 
partners 

q Als je de rang van P gehaald hebt, ben je (meestal) in staat om anderen te trainen 
Bekijk wat je al kunt en wat je nog wil leren 
Binnen NHL zijn we heel blij met iedereen die naast het eigen team ook anderen 
verder kan helpen door (online) af en toe een training te geven. 

 


