
Get Ready to Coach
 Hoe u een bekwame coach van uw team wordt
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Inleiding 
Het Sherpa Support Plan 
Als nieuwe distributeur van Forever dient u zich een aantal vaardigheden eigen te maken, of u nu kiest 
voor een interessante bijverdienste of voor een hoofdinkomen. Om u daarbij te ondersteunen is het 
Sherpa Support Plan ontwikkeld. Daarmee doorloopt u een leerfase waarin kennis en het opdoen van veel 
praktijkervaring centraal staan. Het Sherpa Support Plan bestaat uit drie werkboeken: 

• Get Ready to Retail: Hoe u met productaanbeveling snel extra inkomen opbouwt;
• Get Ready to Sponsor: Hoe u met sponsoren een team van distributeurs opbouwt en begeleidt;
• Get Ready to Coach: Hoe u een bekwame coach wordt van uw organisatie.

Het Sherpa Support Plan is ontwikkeld vanuit ervaringen in de praktijk en vormt een ideale leidraad voor 
het aanleren van een aantal belangrijke basisvaardigheden. Neem de werkboeken, met name in het begin 
de Get Ready to Retail en de Get Ready to Sponsor, goed door. Doe dit samen met uw sponsor of iemand 
anders in uw upline. Hij of zij zal onderwerpen toelichten, uw vragen beantwoorden, vaardigheden met u 
oefenen en u verder begeleiden bij uw eerste stappen in de praktijk. Zo doet u snel kennis en ervaring op 
om zelfstandig aan de slag te gaan.

Dit werkboek gaat over het coachen van een groep (aankomende) teamleiders. Een volwaardige 
organisatie bestaat uit verschillende Managers met hun eigen teams en personen die goed op weg zijn 
deze Managers positie te behalen en hun teamleidende rol aan het ontwikkelen zijn. Coachen op dit 
niveau is een vaardigheid die ervaren distributeurs kunnen leren, ongeacht achtergrond of vooropleiding. 
Dit werkboek biedt u hier een handzame en praktische leidraad voor. Het effect van uw inzet als vaardige 
coach op de ontwikkeling en succes van uw organisatie zal u verbazen. Uw teamleiders zullen u dankbaar 
zijn voor uw actieve betrokkenheid en daardoor met hun teams sneller bekwaam en succesvol worden!
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1. Introductie: van begeleiden naar coachen
Als sponsor begeleidt en ondersteunt u uw teamleden bij het aanleren van de nodige basisvaardigheden 
om hun Forever business te ontwikkelen. Het gaat hierbij vaak om simpele, dupliceerbare vaardigheden 
waarbij het belangrijkste is dat u als sponsor steeds zelf het goede voorbeeld geeft en datgene wat u 
vertelt zelf in de praktijk brengt. Het draait daarbij steeds om de drie basiselementen van het Forever 
concept: eigen gebruik, opbouwen van een klantenkring en het opbouwen van een team van distributeurs. 
Ook bij het volwaardig coachen dient u nog steeds zelf het voorbeeld te geven en uw woorden met 
(eigen) daden te ondersteunen. Coachen is niet meer en niet minder dan de volgende fase -of verdere 
professionalisering- van het begeleiden van uw teamleiders. 

Als sponsor begeleidt u uw eigen team naar korte termijn successen (eerste geld met Forever verdienen, 
maandelijks 4 CC actief, naar Supervisor positie groeien, etc). Daarbij staat niet u, maar uw team centraal. 
Bij het volwaardig coachen richt u zich meer op de lange termijn doelen van uw ambitieuze (aankomende) 
teamleiders die groeien binnen het Marketingplan (Eagle Manager positie, Chairman’s Bonus, 250 CC 
per maand, etc.). Bij het volwaardig coachen draait het evenmin om u, maar eigenlijk ook niet om uw 
(aankomende) Manager. Bij het coachen draait het om de organisatie van degene die begeleidt of gecoacht 
wordt. In alle gevallen dient u gemotiveerd te zijn om het maximale uit uzelf en uw collega’s te halen.  
Ook het volwaardig coachen leert u van uw eigen (ervaren) upline, met dit werkboek als ideale leidraad.

De ander centraal
Als u een goede coach wilt worden, zult u uzelf moeten kunnen wegcijferen. U kunt alleen maar coachen 
bij de gratie van uw (aankomende) Managers in uw team. Die moeten u willen accepteren als hun coach, 
zeker als het hier om ervaren distributeurs gaat die zelf de positie van Manager al hebben behaald. Dat u 
hun sponsor of upline bent, maakt nog niet vanzelfsprekend dat ze u ook als hun coach gaan accepteren. 
Hoe beter u zelf een levend voorbeeld blijft door actief te blijven bouwen aan uw eigen business, hoe 
meer respect u van uw te coachen collega’s mag verwachten. Uw persoonlijke integriteit bepaalt of de 
broodnodige vertrouwensband ontstaat of blijft bestaan. De mate waarin u de wensen en behoeftes van 
uw te coachen collega’s centraal weet te stellen, in plaats van uw eigen ambities, bepaalt tenslotte of u als 
coach met hen aan de slag kunt. 

Wisselwerking
Niet alleen het begeleiden en ondersteunen van nieuwe distributeurs, maar ook het coachen van ervaren 
en ambitieuze collega’s is bepaald geen eenrichtingsverkeer maar een gedeelde verantwoordelijkheid.
Het coachen van (aanstaande) teamleiders werkt alleen als de te coachen collega’s zich voor u openstellen.
Omdat u er tijd en moeite in gaat investeren, mag u ook van uw collega’s verlangen dat zij inzet, geduld en 
doorzettingsvermogen tonen. Wees hier als coach vanaf het begin heel duidelijk in en overleg met elkaar 
wat u beiden verstaat onder inzet, geduld en doorzettingsvermogen. De wisselwerking zal zich met name 
goed ontwikkelen zodra de coach alsook de te coachen collega zich realiseren dat men samenwerkt op 
basis van gelijkwaardigheid. De een stelt slechts zijn iets bredere ervaring (als coach) ten dienste van de 
ander. 
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2. Uw voorbereiding
Bent u goed voorbereid op uw rol als coach? U kunt dat controleren aan de hand van de volgende
voorwaarden:

  U kent de Start-up guide ‘Your dream our plan’ door en door;
  U werkt dagelijks met de werkboeken ‘Get Ready to Retail’ en ‘Get Ready to Sponsor’; 
  U heeft een brede kennis over het bedrijf Forever Living Products;
  U weet voldoende over aloë vera en kent de producten van Forever door en door;
  U weet hoe het basisprincipe van netwerkmarketing werkt;
  U heeft een duidelijk beeld van uw lange termijn doelen, waarbij u uw ambities en 
inkomensdoelstellingen voor onderweg heeft vastgesteld;
  U gebruikt dagelijks zoveel mogelijk producten van Forever en heeft uw inkoopkanaal voor deze 
producten verlegd naar Forever. Met uw eigen productervaringen inspireert u anderen;
  U actualiseert regelmatig uw contactenlijst en dit is nog steeds de bron voor nieuwe klanten en/
of collega-distributeurs;
  U bent elke maand ‘4 CC-actief’ waardoor u maximaal gebruik kunt maken van de bonus- en  
incentive-mogelijkheden van Forever;
  U hebt inmiddels een Managers business gecreëerd met enkele (aanstaande) Managers in uw 
team of bent daar hard naar op weg. 

De kracht van doorzettingsvermogen
Doorzettingsvermogen is een belangrijke eigenschap van een goede coach. Juist in tijden waarin 
resultaten even achterblijven bij de verwachtingen. Iedereen maakt een dergelijke fase wel eens mee. 
Het is de kracht van sterke distributeurs en de goede coaching door hun sponsor om juist dan het 
zelfvertrouwen vast te houden en extra hard te werken. De praktijk zal uitwijzen dat de resultaten alsnog 
komen voor zowel uw downline als uzelf en dat deze fase u beiden heeft verrijkt met extra inzicht.

Get Ready to Coach!
Stel, iemand van uw (aanstaande) Managers vraagt u wat uw rol als coach voor hem/haar kan betekenen. U 
zou het volgende antwoord kunnen overwegen: “Coaching versnelt je groei door het bieden van focus en 
bewustwording. Het draait om waar jij nu staat en wat je bereid bent om te doen om je ambities voor de 
toekomst waar te maken. Je zult je daarbij bewust worden dat resultaten een kwestie van intenties, keuzes 
en vooral actie zijn. De ondersteuning van een goede coach kan daarbij als een ‘turbo-boost’ werken”. 

Coachen draait om het presteren op je hoogste niveau door de individuele ondersteuning van iemand die 
je uitdaagt, stimuleert en begeleidt zodat je snel blijft groeien. Die “iemand” dat bent u en dit type coachen 
kunt ook u leren. Daar is geen vooropleiding voor nodig maar wel de nodige ervaring met uw eigen 
succesvolle Forever business. 
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3. Uw eigen business op niveau
Om als coach aan de slag te kunnen, hebt u een volwaardige organisatie nodig. Met andere woorden; 
het coachen komt pas aan de orde als uw eigen business en team een bepaalde omvang, stabiliteit en 
dynamiek heeft. Wij gaan er in dit werkboek vanuit dat u minimaal een echte Managers business moet 
hebben ontwikkeld met enkele (toekomstige) Managers om over volwaardig coachen te kunnen spreken. 
U heeft dan de nodige ervaring met mensen in uw team die even ambitieus en succesvol zijn als uzelf. 
Een volwaardige Managers business is een stabiele business die groeit. Uw totale volume zal maandelijks 
richting de 100 of 150 CC moeten gaan. Uw ambitie moet hoger liggen: minimaal 250 CC Total Volume per 
maand. Een stabiele business is gebaseerd op een stabiel fundament.

Van 1-3-9 powerunit naar 1-5-25 organisatie
In het werkboek “Get Ready to Sponsor” hebben we uitgelegd hoe u uw team opbouwt met de introductie 
van drie nieuwe distributeurs in uw netwerk. U helpt vervolgens deze drie personen om ieder weer drie 
nieuwe distributeurs te introduceren. In totaal bestaat uw netwerk dan uit 1+3+9 = 13 personen (inclusief 
uzelf). Dit noemen we een 1-3-9 powerunit. Om deze powerunit op langere termijn te verstevigen is het 
raadzaam om uw downline ZELF uit te breiden. Met alleen drie direct gesponsorde teamleden loopt u op 
termijn namelijk het risico dat één van de drie om welke reden dan ook inactief wordt. Meestal wordt ook 
dit gedupliceerd en verliest u dus ook de omzet van meerdere teamleden onder deze inactieve sponsor. 
Uw enige verzekering tegen dit soort gebeurtenissen is uw basis voldoende uit te breiden. U zou minimaal 
vijf distributeurs direct onder u gesponsord moeten hebben/krijgen. Als de duplicatie correct verloopt 
zullen deze vijf distributeurs zelf ook vijf distributeurs gaan sponsoren. Uw netwerk groeit van 13 personen 
naar 1+5+25 = 31 personen. Dat is meer dan een verdubbeling, puur door twee ambitieuze distributeurs 
meer in te schrijven. Nu ontstaat een echte organisatie waar meerdere teamleiders met hun eigen teams 
uit voort kunnen groeien! Het effect zal nu een stuk minder zijn in het geval dat iemand in uw organisatie 
inactief wordt. Deze organisatie kan een stootje verdragen hetgeen de stabiliteit in uw organisatie, uw 
inkomen en uw groei ten goede komt. Maak niet de fout door u vanaf nu volledig te focussen op “het 
begeleiden van uw mensen in de diepte” in plaats van nog zelf actief te sponsoren. Vanaf nu is het en-en! 
Zorg dus dat u door actief te blijven sponsoren uw eigen basis blijft verstevigen terwijl u door het coachen 
van teamleiders het optimale uit hun teams, onderdeel van uw organisatie, haalt. 

Van team naar organisatie
Uw initiële powerunit, met dat wat er links en rechts bij komt, vormde uw eigen team. Zodra er in dat  
team iemand doorgroeit naar het niveau van Manager komt die persoon als collega-Manager met zijn of 
haar eigen team als het ware naast u staan. Dat is het begin van uw organisatie. Uw organisatie bestaat  
uit uw eigen downline team met de teams van uw Managers. Uw Managers vormen uw teamleiders 
die door uw coaching verder geholpen kunnen worden in hun ontwikkeling. Want wat hun teamleider-
vaardigheden betreft doorlopen ze dezelfde vier leerfasen zoals we die beschreven in het werkboek  
Get Ready to Sponsor (ook al zal niet iedere Manager dat graag van zichzelf willen toegeven).  
Een team dat zich ontwikkelt tot een organisatie is de basis voor uw financiële onafhankelijkheid en de 
passiviteit in uw inkomen!

Ruimte voor teamspirit
Teamleiders binnen uw organisatie zullen, de één wat meer dan de ander, behoefte hebben aan een stukje 
vrijheid en onafhankelijkheid om, nu ze hun eigen teams leiden, daar hun eigen draai aan te geven. Dat 
is een natuurlijke ontwikkeling die u niet moet ontkennen of tegenwerken. De ervaring leert echter ook 
dat organisaties waarbinnen onafhankelijke teams hecht -en vooral eenduidig- blijven (samen-)werken, 
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de grootste successen kennen waar iedereen beter van wordt. Een goede coach weet de balans te 
houden tussen voldoende ruimte voor individuele teamleiders enerzijds en een duidelijke “gemene deler” 
anderzijds. Deze gemene deler (bijvoorbeeld de eenduidige manier van werken) kan alleen ontstaan door 
het consequent zelf demonstreren van het positieve effect ervan door de coach en zijn/haar teamleiders. 
Dan ontstaat de gemeenschappelijke overtuiging die de onderlinge teams verbindt en het geheel (de 
organisatie) versterkt. De eigen basisactiviteit (eigen gebruik, klantenkring, nieuwe distributeurs sponsoren) 
die door de coach consequent wordt doorgezet, ligt aan de basis hiervan. Ook hier geldt wederom: goed 
voorbeeld doet goed volgen!

4.  Iedereen begeleiden en  
een selectie coachen!

Iedereen die zich als distributeur bij u persoonlijk inschrijft heeft het recht om door u als sponsor geholpen 
te worden bij het aanleren van de basisvaardigheden. Dat is een stukje basisbegeleiding waar u tijd en 
moeite in wilt steken, omdat het effect qua inkomsten niet alleen voor uw nieuwe distributeur, maar 
ook voor u snel merkbaar wordt. U zult merken dat veel van uw distributeurs het gewoon leuk vinden 
om maandelijks een paar honderd euro bij te verdienen met het aanbevelen van producten. Meer hoeft 
van hen niet. En zo ontdekt u dat niet iedereen even hoge ambities als uzelf heeft. Anderen zeggen 
dat ze hogere ambities hebben maar uit hun (gebrek aan) actie spreekt iets anders. Maar er zullen ook 
voldoende distributeurs in uw team zijn die “honger hebben naar meer”. Dit soort mensen nemen zelf veel 
initiatieven. Ze bellen u op de gekste momenten op de dag (of nacht) en hun enthousiasme druipt er haast 
vanaf. Het zijn deze mensen die zullen doorgroeien in het Marketingplan naar de positie van Manager of 
hoger en zichzelf zo als het ware selecteren om gecoacht te worden. 

Coachen kan een tijd- en energierovende bezigheid zijn. Omdat uw tijd (en energie) schaars is, zult u deze 
alleen kunnen inzetten voor mensen die uw moeite waard blijken te zijn. Dit is een selectieproces dat 
natuurlijk verloopt. U hoeft zelf niemand te selecteren. Mensen selecteren zichzelf! Ze onderscheiden zich 
door actie te ondernemen, door open te staan voor uw adviezen en groeien mede daardoor in posities. 
Concentreer uw echte coaching-inspanningen dus op uw collega’s die uw tijd en moeite verdienen en die 
door u gecoacht willen worden. 

Opdringen of afwachten
Zoals aan het begin gezegd: dat u de sponsor of upline van iemand bent betekent nog niet dat die persoon 
u als coach moet accepteren. Dring uzelf dan ook nooit op in uw rol als coach. U zult merken dat degene 
met ambitie én een goede klik vanzelf contact met u blijven zoeken. Met behulp van de aanwijzingen 
verderop in dit werkboek zult u ontdekken dat een regulier gesprek met uw collega vanzelf over kan 
gaan in een effectieve coaching-sessie, zonder dat dit zo benoemd hoeft te worden. Wees ook niet 
teleurgesteld als een zelfstandige Manager besluit zich te laten coachen door een ervaren iemand uit een 
ander team (een crossline). Als met die persoon de vertrouwensband beter is, zult u dat vanzelf op een 
positieve manier gaan merken aan de resultaten van uw teamlid en daarmee in uw eigen inkomsten. Laat 
het nooit een reden zijn om iemand voor de toekomst uit te sluiten. Een teamlid dat – door eigen ervaring 
wijs geworden- terugkomt op eerdere keuzes, zal veelal extra gemotiveerd zijn om onder uw vleugels de 
draad van het succes weer op te pakken. 
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5.  De doelen van een ander;  
uitgangspunt voor het coachen

 
Weet u wat de grootste valkuil is in het begeleiden en ondersteunen van anderen? Teveel op zichzelf 
focussen. Om uw (aankomende) teamleiders te kunnen coachen moet u de ambities en doelen van 
uw collega’s kennen. Zonder die doelen weet u immers niet in welke richting u hen moet stimuleren, 
ondersteunen en adviseren. Het is de taak van uw collega’s om hun ambities te verwoorden. Het is uw 
taak om hen te helpen deze ambities in concrete doelstellingen om te zetten.

Doelen levendig maken
Vraag willekeurige personen wat ze zouden doen als ze morgen 10 miljoen in de loterij zouden winnen 
en de meesten zouden het niet eens direct weten te vertellen. Als er al iets uitkomt, heeft het meer het 
karakter van een droom dan van een doel. Wil iets voor iemand een doel worden, dan moet het niet 
alleen in het hoofd van iemand zitten. Het moet “levendig” gemaakt worden. Het moet op papier staan. 
Geschreven in woorden of gevisualiseerd door beelden, foto’s, etc. Pas dan is het concreet genoeg en kan 
iemand ermee “aan de slag”. 

Als coach is het belangrijk mensen hierbij te ondersteunen en te stimuleren, met name omdat het bij 
coachen vaak om langere termijn doelen gaat die wat verder af liggen van de huidige situatie. Vervolgens 
is het uw taak als coach om samen met uw collega’s de weg naar dit concrete doel te bepalen. Dit kunt u 
nooit voor iemand doen. De persoon dient het zelf te doen, weliswaar met uw hulp en ondersteuning die 
gebaseerd is op uw eigen ervaring. 

Een verschil tussen kunnen en willen
Uw mensen centraal stellen, betekent allereerst dat u wilt achterhalen wat hen motiveert en u dit als 
uitgangspunt benoemt. Wat zijn hun drijfveren om met Forever iets op te bouwen? Anderzijds is het 
belangrijk vast te stellen welk deel van de benodigde kennis en kunde men al heeft in relatie tot de doelen 
die men bereiken wil, en welke vaardigheden dus nog verder ontwikkeld dienen te worden. Dat ’iets 
willen’ niet per se hetzelfde is als ‘iets kunnen’ moge duidelijk zijn. Toch zullen we straks zien dat ‘willen’ 
en ’kunnen’ met elkaar verbonden zijn. Als teamleider en coach dient u beide zaken steeds in de gaten 
te houden. Als een collega op een bepaald moment niet het gewenste resultaat boekt, kan de oorzaak 
liggen op het vlak van het ’kunnen’ maar ook op het vlak van het ’willen’. Een juiste inschatting van uw kant 
bepaalt of u uw collega ’weer op de rit’ krijgt of niet. Daarom staan we hier wat langer bij stil.

Motivatie; een kwestie van verlangen en toewijding
Motivatie is een intern proces dat er voor zorgt dat iemand in de richting van zijn doel beweegt. Motivatie 
is een combinatie van ‘verlangen’ en ‘toewijding’ en bepaalt uiteindelijk de moeite die iemand wil doen om 
iets te bereiken. Het is belangrijk dat u het verschil tussen deze twee begrippen begrijpt.

Verlangens; bewust en onbewust
Iemands verlangen bestaat voor een deel uit goed te benoemen wensen en dromen. Wees er echter van 
bewust dat veel mensen hun eigen motivatie niet direct herkennen. Met gericht doorvragen komt de kern 
vrijwel altijd boven water. Het stelt uw collega’s in staat om hun wensen en dromen concreter te maken, te 
visualiseren en tot in detail te beschrijven. Een zeer belangrijk proces, waarbij uw mensen wellicht steun 
hebben aan bijlage drie van de Start-up guide. In alle gevallen geldt: hoe sterker het verlangen, hoe sterker 
de motivatie. Het bewust vastleggen van iemands doelen en drijfveren helpt het verlangen te versterken. 
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Bij verlangen spelen, naast bewuste wensen en dromen, ook onbewuste behoeften een rol. Bijvoorbeeld 
de behoefte om bij een groep te horen, behoefte aan eigenwaarde en de erkenning en waardering van 
anderen. In de begeleiding van anderen is het belangrijk om zowel aandacht te besteden aan iemands 
bewuste als iemands onbewuste verlangens.

Commitment leidt tot actie
Als onderdeel van motivatie speelt ook toewijding (in het Engels ‘commitment’) een belangrijke rol. Een
mentaliteit van ‘er helemaal voor gaan’. Een andere definitie van commitment is: constant gedrag vertonen 
dat duidelijk maakt waar je in gelooft. De Engelsen zeggen daarom ook wel ‘commitment is persistance 
with a purpose’ (volhouden met een doel voor ogen). Voor commitment of toewijding heb je dus geloof 
nodig. Geloof in je doelen (zijn ze realistisch) en geloof in jezelf. Dit laatste heeft alles te maken met 
zelfvertrouwen: met weinig vertrouwen in het eigen kunnen, zijn sterke verlangens niet voldoende. 
De toewijding en de actie zullen er niet zijn! Door bewust te werken aan de benodigde vaardigheden 
van uw teamleden, zal het zelfvertrouwen snel toenemen, het commitment groeien en uiteindelijk de 
actie volgen! Bij dit alles speelt enthousiasme een stimulerende rol. Naast het aanleren en oefenen van 
vaardigheden wakkert u zelfvertrouwen aan door mensen steeds te wijzen op hun (positieve) resultaten, 
hoe klein die in het begin ook zijn.

Het begint bij motivatie
Met het achterhalen van de motivatie van uw collega’s start u een proces dat eindigt met de volledige
zelfstandigheid van uw teamleiders. Als men de eigen motivatie herkent en weet waarin men zich 
persoonlijk nog moet ontwikkelen, zal men gedreven zijn om de benodigde vaardigheden te leren. Eenmaal 
bekwaam zullen uw collega’s steeds zelfverzekerder opereren en uiteindelijk zelfstandig doorgroeien. Op 
dat moment zit uw voornaamste taak als sponsor erop en mag u trots zijn op uzelf!

Drie doelen
In het begeleidingsproces zult u regelmatig samen met uw teamleden doelen willen stellen.
Het is belangrijk dat u daarbij drie niveaus onderkent en toepast:

1. Leerdoelen (wat moet je kunnen)
2. Activiteitendoelen (wat gaan we doen/oefenen)
3. Resultaatdoelen (wat voor ‘score’ wil je behalen)

Het is niet verstandig om in het begin resultaatdoelen te stellen. Uw aankomende teamleiders bezitten op 
dat moment eenvoudigweg nog niet alle vaardigheden om die resultaten te kunnen realiseren.  
Uw rij-instructeur vroeg u tijdens uw eerste rijles ook niet om zelfstandig naar een bepaald adres te rijden. 
In het begin zijn vooral leerdoelen van belang zoals het doorlopen van de tests achterin de werkboeken. 
Daarna kunnen activiteitendoelen worden geformuleerd. Uit de praktijk blijkt dat echte resultaten daarmee 
sneller komen dan verwacht!
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6. Coachen in vier stappen
Het begeleiden en ondersteunen van uw team deed u al als sponsor. Nu uw eigen business groeit, mede 
dankzij de groei van uw teamleden, worden de eisen die aan u als coach van (aanstaande) teamleiders 
gesteld worden steeds groter. Het is in deze fase dan ook belangrijk iets van het echte coachen te 
begrijpen en methodes toe te passen. Voordat we het proces van coachen beschrijven, is het belangrijk te 
bepalen wat nu eigenlijk een coaching-sessie is. Het antwoord is eenvoudig; Elk serieus contactmoment 
dat u heeft met uw (aankomende) teamleider. Dat wil niet zeggen dat u continu met een ‘coaching pet’ op 
rondloopt. Er is voldoende tijd en gelegenheid om eens over iets anders te praten dan Forever en dat doet 
u natuurlijk niet in uw rol als coach. Op dit niveau is er bovendien een hechte vertrouwensband gecreëerd 
waarbij u (haast) als vrienden tegenover elkaar staat. Toch is wel belangrijk om gedurende uw gesprekken 
duidelijk aan te geven wanneer het gesprek een coachend karakter krijgt. Door bijvoorbeeld te vragen:  
‘En wat verwacht je dat het effect gaat zijn op je Forever business’?

Coaching-sessies zijn effectief als ze niet te lang duren. Houd dertig minuten als leidraad aan. Maak 
altijd aantekeningen tijdens uw gesprekken. Dat bevestigt uw gesprekspartner dat u hem of haar serieus 
neemt en helpt u om per persoon een dossier bij te houden, waarin u de doelen, vorderingen en andere 
wetenswaardigheden bewaart.

De vier fasen tijdens het coachen
Elke coaching-sessie kent vier fasen:

1.  Voorbereidingsfase: het nalezen van uw eerdere aantekeningen, het analyseren van de laatste resultaten 
en het bepalen van uw eigen doelstellingen voor het eerstvolgende gesprek;

2.  Vertrouwensfase: de fase waarin u ervoor zorgt dat uw gesprekspartner zich ontspannen voelt en 
openstaat voor uw begeleiding en ondersteuning;

3.  Coachingfase: de fase waarin u samen met uw gesprekspartner vaststelt waar verdere verbeter- 
of ontwikkelingspunten liggen, inclusief aanwijzingen in welke richting de persoon zich dient te 
ontwikkelen. Leg daarbij uit hoe u zelf in dergelijke gevallen zou reageren en doe het eventueel voor;

4.  Bevestigings- en commitmentfase: in deze fase geeft u duidelijk aan welke vorderingen uw 
gesprekspartner heeft gemaakt. U benoemt de ontwikkelingspunten waaraan gewerkt moet worden. U 
stelt zeker dat de motivatie op peil is, dat er doelen geformuleerd zijn, dat er afspraken staan over welke 
trainingen/events bezocht zullen worden, et cetera. 

U staat er niet alleen voor
Hoewel u als coach deze fasen leidt, is het duidelijk dat ook hier wederkerigheid moet zijn. Ook de te 
coachen persoon moet zich voorbereiden aan de hand van deze fasen. Sterker nog: de ideale situatie is 
dat de te coachen persoon voornamelijk het woord doet, en u slechts door de juiste vragen te stellen het 
gesprek door de vier fasen loodst.
Bespreek uw verwachtingen over hoe de coachinggesprekken dienen te verlopen ook vooraf met de 
collega’s die door u gecoacht worden. Helderheid vooraf voorkomt veel onduidelijkheid achteraf.

Fase 1. Voorbereidingsfase
Zorg ervoor dat u de te coachen persoon goed kent en weet hoe deze persoon het meest gemakkelijk 
leert. Is men vooral visueel ingesteld? Of luisteren ze liever naar een cd? Staan ze open voor een 
rollenspel? In de voorbereidingsfase kunt u uw manier van coachen nauwkeurig afstemmen op hun 
behoeften. Zorg er ook voor dat u weet op welke gebieden uw collega’s problemen hebben en waar 
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dus de uitdagingen liggen. Leg deze vast in uw aantekeningen. Bepaal voor elk volgend gesprek welke 
punten aan de orde moeten komen. Bedenk van tevoren welke mogelijke incentives en promotions 
uw teamleiders zouden kunnen inzetten in hun teams en neem deze mee in uw gesprekken. Schat van 
te voren in hoe het uw gesprekspartner vergaat. Hoe staat het met zijn motivatie? Wat zijn tot nu toe 
de resultaten? Welke vorderingen heeft hij gemaakt? Maar ook: hoe is de situatie thuis. Ook dat kan 
van invloed zijn op het functioneren van uw collega. Heel handig is om per persoon een zogenoemd 
Zelfstandigheidontwikkelingsplan (zie bijlage 2) te maken, een eenvoudig document waarop u uw 
aantekeningen ordent. Dat stelt u in staat om op een structurele manier de ontwikkeling van uw collega’s 
naar zelfstandigheid goed te volgen. Het laatste onderdeel van uw voorbereiding is om zelf in de juiste 
stemming te komen voor een coaching-sessie, met een enthousiaste, positieve en alerte houding!

Fase 2. Vertrouwensfase
Coachen werkt alleen als uw gesprekspartner dat toestaat. Primaire voorwaarde is dat uw collega u vertrouwt 
en “zin heeft” in het gesprek. Dat hangt volledig af van uw eigen karakter, integriteit, competentie en mate van 
aandacht die u uitstraalt. Wat kan u daarbij helpen?

•  Laat u tijdens een coaching-sessie niet afleiden door bijvoorbeeld kinderen of huisdieren.
•  Zorg altijd voor een open, vriendschappelijk klimaat. Dan zal uw collega ook gemakkelijker ontspannen 

en goed in het gesprek komen.
•  Zorg ervoor dat u uw gesprekspartner, na uw opening van het gesprek, aan het praten krijgt. Waarover is 

op dat moment nog minder van belang.
•  Laat vooral uw gesprekspartner praten en neem het gesprek niet steeds over. Uw collega en zijn/

haar team staan centraal, niet u! U start het gesprek op en focust daarna op actief luisteren. Maak ook 
zichtbaar dat u luistert en laat merken dat u bent geboeid.

•  Stel vragen die het gesprek leiden naar de ontwikkelingsgebieden van uw gesprekspartner.
•  Oefen geen druk uit op het moment dat het gesprek stokt of uw gesprekspartner blokkeert.

Fase 3. Coachingsfase
Als coach kent u de verbeterpunten en ontwikkelingsgebieden van uw (aankomende) teamleider. In 
gesprekken zorgt u ervoor dat deze onderwerpen aan de orde komen. Met controlevragen kunt u daarvoor 
bevestiging zoeken als u niet helemaal zeker van uw zaak bent. Neem systematisch alle vaardigheden door, 
of het nu gaat om productaanbeveling, sponsoring of begeleiding van anderen. Raadpleeg indien nodig de 
andere werkboeken. Door gericht vragen te stellen en goed te luisteren, stelt u vast waar leerpunten liggen 
en wat de vooruitgang is die uw collega’s hebben doorgemaakt. Inclusief frustraties die sommigen zullen 
voelen als het hen niet snel genoeg gaat.

Let op voor drie bekende valkuilen
•  Mensen praten vooral graag over dingen waar ze goed in zijn;
•  Als coach trek je vaak te snel conclusies die vervolgens worden opgedrongen aan de gesprekspartner; 

Trek geen conclusies die u aan uw gesprekspartner en zijn/haar team gaat opdringen;
•  Praat niet teveel over u zelf. Uw ondersteuning draait om uw (aankomende) teamleider en met name zijn 

of haar team, niet om u.

Fase 4. Bevestigings- en commitmentfase
In deze fase draait het vooral om het vragen van commitment; de toewijding van uw collega om in de 
praktijk te brengen wat u samen heeft afgesproken. Wees daar niet terughoudend in! Geen commitment 
betekent het einde van uw ondersteuning! Realiseer dat u uw gesprekspartner een gunst verleent door 
hem of haar om commitment te vragen. Duidelijkheid op dit punt kan u beiden veel tijd besparen!
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Controleer in deze fase ook de vooruitgang die uw collega heeft doorgemaakt. U kunt dit toetsen met 
gerichte vragen, zoals die zijn opgenomen in de tests achterin de werkboeken.
Spreek met uw teamlid af wat er voor de volgende sessie geleerd en geoefend moet worden.
Omschrijf samen de doelstellingen van uw gesprekspartner. Deze kunnen zijn:

•  Leerdoelen: Waar focussen we op; bijvoorbeeld op ‘sponsoren’;
•  Activiteitendoelen: Wat gaan we doen; bijvoorbeeld tien één-op-één gesprekken voeren;
•  Resultaatdoelen: Wat moet het eindresultaat zijn; bijvoorbeeld drie nieuwe Assistant Supervisors 

ontwikkelen binnen twee maanden.

Zorg ervoor dat uw gesprekspartner het initiatief neemt in het bepalen van deze doelstellingen. Deze
moeten niet door u worden opgelegd. Helderheid, een actieplan en duidelijke afspraken over de volgende
coaching-sessies zijn van groot belang.

7. Feedback, erkenning en waardering
Feedback, erkenning en waardering zijn niet specifiek toe te wijzen aan een bepaalde fase binnen een 
Coaching-sessie. Deze elementen zijn in alle fasen belangrijk.

‘De grootste inzet van anderen krijg je niet door een vuurtje onder hen ‘De grootste inzet van anderen krijg je niet door een vuurtje onder hen   
aan te steken, maar door het vuur in hen zelf te ontsteken.’ aan te steken, maar door het vuur in hen zelf te ontsteken.’ 

Bob Nelson Bob Nelson 

Feedback geven
Feedback is het terugkoppelen van hoe u vindt dat iets is verlopen. Doe dat op een positieve en constructieve 
manier. Een veelgebruikte techniek hierbij is de zogenaamde sandwich feedback: U begint met een positief 
punt over de gemaakte vooruitgang, daarna geeft u op een opbouwende manier aan waar u verbeterpunten 
ziet en sluit weer af met een ander positief punt. U zult merken dat deze manier van feedback geven erg 
effectief is, zonder de motivatie van uw gesprekspartner aan te tasten.

Erkenning en waardering
Het geven van waardering is één van de meest effectieve manieren om een organisatie te ontwikkelen. Het 
vraagt van u veel energie en oplettendheid om voortdurend waardering te geven. Het mooie ervan is dat als 
u veel waardering geeft u ook meestal veel waardering ontvangt! Kenmerk van onze maatschappij is een 
structureel tekort aan waardering en positief denken. Hoort u niets dan is het goed en het is de kritiek die 
overheerst. Als u uw waardering uitspreekt naar een persoon, dan bevestigt u zijn waarde. Dat heeft een 
sterk onderschat effect voor iemands zelfvertrouwen en motivatie!

Soorten waardering
Vanuit Forever
Forever waardeert haar distributeurs op verschillende manieren voor hun ontwikkeling en prestaties. Via 
nieuwe posities bijvoorbeeld in het Marketingplan en alle daarbij behorende voordelen. Maar ook door het 
kunnen deelnemen aan een scala van schitterende incentives.
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Vanuit u als coach
De waardering van het bedrijf is uiterst belangrijk, maar nog belangrijker is de waardering die u uitdraagt aan 
uw organisatie. Komt één van uw distributeurs bij Forever op het podium, dan bent u de trotse coach die het 
hardst applaudisseert. U zorgt ervoor dat er dan foto- en/of video-opnames worden gemaakt, die u later aan 
uw gehele organisatie toont. Er zijn veel manieren om uw mensen het gevoel van uw waardering te geven. 
Het zal de teamspirit in uw gehele downline ten goede komen!
Geef waardering op uw eigen persoonlijke manier. Dat kan via een brief of kaart zijn, via e-mail, sms’jes, 
oorkondes of presentjes. Denk eraan dat waardering in de aanwezigheid van anderen de meest effectieve 
vorm is.

Waardering is het meest effectief als deze voldoet aan
•  Specifiek. Koppel uw waardering aan een bepaald feit. Een algemeen compliment is minder geloofwaardig;
•  Onmiddellijk. Spreek de waardering zo snel mogelijk uit;
•  Welverdiend. Degene die de waardering krijgt moet er daadwerkelijk zijn best voor hebben gedaan;
•  Openbaar. Hoe meer personen meedelen in het waarderingsmoment, hoe effectiever;
•  Vaak voorkomend en gevarieerd: gebruik zoveel mogelijk verschillende manieren om te waarderen.

8. Teambuilding
Hoewel coaching-sessies meestal individueel zijn, hoeven deze teambuilding en teamspirit niet in de weg 
te staan. Organiseer ook sessies, waar het team van uw gesprekspartner of uw organisatie als geheel 
bij betrokken is en waarbij u meer in de rol van (workshop)trainer kruipt. Ieder mens koestert het prettige 
gevoel om ergens bij te horen. Daarom is het belangrijk om een gezonde teamspirit te ontwikkelen binnen 
uw downline. Hoe? Via een goede communicatie.

‘‘Effectief teamwork begint en eindigt met communicatie.’Effectief teamwork begint en eindigt met communicatie.’
Mike KrzyzewskiMike Krzyzewski

Communicatie
Communicatie is de rode draad binnen het Forever-netwerk. Een effectief communicatiesysteem voldoet 
aan de volgende criteria:

•  Iedereen in uw organisatie krijgt nieuwe informatie zo snel mogelijk doorgespeeld;
•  Met nieuwe distributeurs dient u veelvuldig contact te onderhouden, bij voorkeur dagelijks;
•  Met al langer bestaande distributeurs is een aantal contactmomenten per week meestal voldoende;
•  Positieve berichten dienen zo snel mogelijk de volledige organisatie te bereiken;
•  Negatieve berichten dienen alleen binnen de top van de eigen organisatie door te komen;
•  Communicatie binnen Forever gaat over waardering, nieuwe informatie, ideeën en inspiratie.
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Nieuwe informatie
Informeer uw team over gebeurtenissen, evenementen, nieuwe producten, nieuwe literatuur en andere
relevante informatie over Forever.

Actuele informatie en nieuwe ideeën
Zorg ervoor dat u zelf goed op de hoogte blijft van nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Dit kunnen 
initiatieven op gebied van sponsoren en productaanbeveling zijn, werving- en verkoopsuccessen of 
specifieke informatie over de Forever-organisatie. Onderhoud daarvoor goed en regelmatig contact met 
Forever Benelux en uw collega-distributeurs. Speel deze informatie steeds door aan uw teamleden.

Effectieve communicatie
Goed communiceren is een vak. Zorg ervoor dat u netjes, begrijpelijk en correct met uw mensen 
communiceert. U dient iedere teamleider telefonisch te kunnen bereiken om bijvoorbeeld te checken  
of het laatste nieuws is doorgekomen. Anderzijds moet u ook goed bereikbaar zijn voor uw teamleiders.  
Een gebrek aan communicatie kan uw positie en uw inkomsten in hoge mate beïnvloeden. U heeft er  
dus alle belang bij om dit professioneel te organiseren en uit te voeren.

Deelnemen aan evenementen
Forever organiseert met regelmaat verschillende Forever-bijeenkomsten, zoals Ontmoet Forever 
bijeenkomsten, Super Saturdays en Success Days. Het is min of meer uw morele plicht om positief 
gestemd deel te nemen aan alle evenementen. Ze zijn van grote invloed op zowel uw eigen ontwikkeling 
als die van uw organisatie. De geweldige sfeer en het gevarieerde programma maken dat de meeste 
distributeurs er altijd reikhalzend naar uitkijken. De gedachte achter de evenementen is dat u geïnspireerd, 
erkend en gewaardeerd wordt, nieuwe ideeën krijgt aangereikt, uw zelfkennis verhoogt en uw zelfbeeld 
verbetert. Het voelt goed om deel uit te maken van de grote en enthousiaste Forever organisatie!

Het organiseren van een evenement
Forever organiseert enkele grote evenementen per jaar. Kleinere evenementen worden door de 
distributeurs zelf georganiseerd. Dat vereist bepaalde vaardigheden van de direct betrokken distributeurs 
en een hulpvaardige instelling van de collega-distributeurs. De belangrijkste verantwoordelijkheid van 
alle distributeurs is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen van hun organisatie deze evenementen 
bijwonen. Dat vraagt een proactieve houding waarbij iedereen wordt geïnformeerd over deze fantastische 
evenementen en de kansen om daar nieuwe dingen te leren.

Forever gaat er van uit dat distributeurs elke week deelnemen aan grotere of kleinere bijeenkomsten en zo 
goed als altijd deelnemen aan de Super Saturdays en de Success Days. Indien u gasten of distributeurs 
heeft uitgenodigd voor een evenement, neemt u de actieve rol van gastheer of gastvrouw op zich.

Samenwerking loont
Als uw organisatie goed samenwerkt, worden alle individuen in uw netwerk succesvoller. Een 
groepsgevoel kan ongekend krachtig werken en leiden tot buitengewone resultaten. Als goede leider 
en coach heeft u dit instrument in handen en zorgt u ervoor dat de mensen in uw organisatie het gevoel 
krijgen deelgenoot te zijn van iets heel waardevols. 

Gebruik de volgende stappen om tot goede teambuilding te komen:
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 1.  Leg voortdurend de nadruk op het bedrijf Forever;
 2.  Wees een goed en integer voorbeeld en het meest actieve lid van uw organisatie;
 3.  Breng op een persoonlijke manier personen bij elkaar en gebruik daarvoor de evenementen;
 4.  Overtuig iedereen van de waarde van een goede samenwerking;
 5.  Begeleid uw downline voortdurend;
 6.  Herinner uw downline er voortdurend aan dat ze de beste distributeurs zijn in de beste organisatie;
 7.  Ontwikkel een hogere competentie bij uzelf en in uw organisatie. Oefen zoveel mogelijk met uw 

teamleiders;
 8.  Bevorder een open en eerlijke communicatie;
 9.  Spreek persoonlijke waardering uit;
10.  Behandel uw organisatie altijd als een “team”.

Samenvatting
Er is niets mooiers dan een winning team. Een organisatie waarin zelfstandigheid, samenwerking en 
spirit tot grootse resultaten leiden, een onafhankelijk inkomen en veel positieve belevenissen voor elke 
deelnemer. Het is het fraaie resultaat van een lange periode van investeren in tijd en arbeid. Forever Living 
Products biedt u daarvoor fantastische mogelijkheden, die zich in de praktijk hebben bewezen. Wij zien 
uit naar een langdurige en nauwe samenwerking met u en uw downline. Neem de tijd om te leren en te 
oefenen, het zal op alle vlakken meer dan de moeite waard zijn!

‘Ik denk dat leiderschap ooit spierkracht betekende; maar vandaag ‘Ik denk dat leiderschap ooit spierkracht betekende; maar vandaag   
de dag betekent het op kunnen schieten met mensen’de dag betekent het op kunnen schieten met mensen’

Mohandas K. Gandhi 
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Bijlage 1
Kennistest; bekwaamheid begeleiden van 
anderen

Test met deze vragenlijst uw kennis en vaardigheden

1.  Welke werkboeken vormen samen het Sherpa Support 
Plan?

 A. Get Ready to Sponsor
 B. Get Ready to Motivate
 C. Get Ready to Retail
 D. Get Ready to Coach
 E. Get Ready to do Meetings

2.  Wie of wat is uw belangrijkste bron voor het leren van het 
begeleiden van anderen?

 A. Uw downline
 B. Uw eigen sponsor of upline Manager
 C. Distributor Support op het hoofdkantoor

3.  Als het bij het begeleiden van uw teamleden veelal draait 
om korte termijn doelen, waar draait het dan bij het 
volwaardig coachen om?

  A.  Lange termijn doelen
  B. Leerdoelen
  C. Resultaatdoelen

4.  Uit welke drie elementen bestaat het concept van Forever?
 A. Eigen gebruik van Forever producten
 B.  Het zo snel mogelijk inschrijven van klanten als 

distributeur
 C. Opbouwen van een klantenkring
 D. Opbouwen van een distributeursteam
 E. Opbouwen van een contactenlijst

5.  Welke stelling is juist?
 A.  Of u als sponsor ook als coach gezien wordt, hangt af 

van de te coachen personen
 B.  Als sponsor bent u automatisch ook de coach van al uw 

teamleden
 C. Uw coach is altijd de upline van uw sponsor

6.  Welke positie in het Marketingplan zult u veelal hebben 
bereikt om te kunnen spreken van een volwaardige 
business waar coaching belangrijk wordt?

7.  Wat is het verschil tussen een powerunit en een 
powerteam?

  A.  1+3+9 = 13 personen die een hecht team vormen
  B.  Het verschil tussen 1+3+9 = 13 personen en 1+5+25 

= 31 personen
  C.  Er is geen verschil

8. Met wie gaat u als volwaardig coach aan het werk?
  A.  Met al mijn teamleden
  B.  Met iedereen die dat wil
  C.  Met die (aankomende) teamleiders die ambitie tonen en 

mij als coach accepteren
  D.  Met degene die daar mijn uurtarief voor kunnen betalen

9.  Motivatie is een intern proces dat er voor zorgt dat 
iemand richting zijn doel beweegt. Uit welke twee 
hoofdingrediënten bestaat iemands motivatie?:

10.  Als iemand weinig geloof heeft in zijn/haar eigen kunnen,  
dan heeft dat een negatief effect op iemands...?

 A. Omzet
 B. Toewijding/commitment
 C. Relatie met de teamleider
 D. Humeur

11.  Als teamleider moet u steeds ‘de ander’ centraal stellen. 
Dat u iemand heeft gesponsord, betekent nog niet dat 
die ander u als teamleider accepteert. Daarvoor moet er 
eerst iets ontwikkeld worden. Wat?

12.  Er zijn als teamleider verschillende soorten doelen te 
onderscheiden. Welke hoort in het rijtje niet thuis?

 A. Activiteitendoelen
 B. Leerdoelen
 C. Korte termijn doelen
 D. Resultaatdoelen
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13. Hoeveel tijd zal een coachingsessie doorgaans vergen?

14.  We onderscheiden tijdens een coachingsessie vier fasen. 
Welke fase hoort in het onderstaande rijtje niet thuis?

 A. Bevestigings- en commitment fase
 B. Voorbereidingsfase
 C. Trainingsfase
 D. Coachingsfase:

15.  De Sandwich methode om iemand als coach feedback te 
geven op activiteiten of prestaties kan het best worden 
omschreven als:

16.  De meest effectieve vorm van het geven van waardering 
aan iemand is:

 A. Door middel van een bosje bloemen
 B. Een fysiek schouderklopje
 C. Het geven van een rapportcijfer
 D. Je waardering uitspreken in het bijzijn van anderen

17.  Waarom is het deelnemen aan bijeenkomsten van 
Forever, zoals trainingen en Success Days zo belangrijk?

18.  Eén van de meest krachtige manieren om een succesvol 
team te bouwen is:

  A.  Zelf een goed en integer voorbeeld zijn als het meest 
actieve lid van uw team

 B. Als leider geen weerwoord te dulden
 C. Zoveel mogelijk distributeurs in te schrijven
 D.  Zoveel mogelijk tijd met andere teamleden door te 

brengen Antwoorden
1.  A,C,D
2.  B
3.  A
4.  A,C,D
5.  A
6.    Managers business
7.  B
8.  C
9.  Verlangens en toewijding/commitment
10.  B
11.  Vertrouwensrelatie
12.  C
13.  Ongeveer 30 minuten
14.  C
15.    Eerst iets positiefs, dan een 

verbeterpunt en tot slot weer iets 
positiefs.

16.  D
17.     Ze zijn van grote invloed op zowel uw 

eigen ontwikkeling als die van uw 
organisatie.

18.  A
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Bijlage 2   
Zelfstandigheidontwikkelingsplan (Coaching sheet)

Naam teamlid:  ___________________________________________________________________  datum: ____________________________________________________________

Laatst vastgelegde doelstellingen / vast stellen resultaten

Leerdoelen Ondernomen actie Uitkomst

Activiteitendoelen Ondernomen actie Uitkomst

Resultaatdoelen Ondernomen actie Uitkomst

Status ontwikkeling inschatting vaardigheid:

Retailing ?/+/- Sponsoring ?/+/- Coaching ?/+/-

Algehele houding Algehele houding Algehele houding

Maken contactenlijst Maken contactenlijst Herkennen leerfase teamleden

Contacteren van potentiële klanten
Contacteren van potentiële 
distributeurs

Afstemmen verantwoordelijkheden 
coach/teamlid

Geven productinformatie (1op1) Informatie (1op1) 
Geven business Coaching sessie  
in 4 fasen doorvoeren

Omgaan met productvragen/
koopbeslissing

Omgaan met business vragen/
inschrijfbeslissing

Teambuilding / communicatie

Klanten follow-up Start-up meeting nieuwe persoon Minimaal 2 Supervisors in downline

5 eerste klanten 3 eerste distributeurs Volledige zelfstandigheid

Gezamenlijke diagnose verbeterpunten: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leerdoelen Ondernomen actie Wanneer klaar

Activiteitendoelen Ondernomen actie Wanneer klaar

Resultaatdoelen Ondernomen actie Wanneer klaar
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Forever Living Products is wereldmarktleider op het gebied van aloë vera producten. Sinds 1978 streven wij ernaar 

om met onze producten u het beste uit de natuur te bieden voor uw gezondheid en schoonheid. Het is de kracht 

van de natuur die ons helpt er goed uit te zien en ons optimaal te voelen. Onze producten zijn hier het resultaat van. 

De producten van Forever staan dan ook garant voor kwaliteit en puurheid. Miljoenen distributeurs verspreid over 

meer dan 150 landen bevestigen dit. Al ruim 30 jaar kunnen mensen zoals u rekenen op een maandelijks inkomen 

van Forever. Een teken dat het Forever concept werkt, in goede en in slechte tijden. Combineer een gezonde 

levensstijl op basis van natuurlijke producten met een zakelijke kans op financiële vrijheid samen met Forever.

Forever Living Products Benelux, Postbus 99, 3740 AB Baarn, Nederland
telefoonnummer (0)0800-3673837(1) gratis, www.foreverliving.com
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