
 
 
Hoe start ik mijn Young Living business? 
 

Stap 1 - Essential Rewards 
De starterskit + 100 PV op ER (of voor de slow starters 50 PV op ER) 

Om alle commissies te ontvangen verwacht Young Living van je dat je 
elke maand een eigen omzet doet van 100 PV, zodra je een starterskit 
koopt kom je dus direct in aanmerking om commissie te verdienen. Wil je 
rustig aan beginnen dan kan dat ook, dan start je met 50 PV en krijg je 
alleen de Fast Starter bonus en de Kit bonus. Meer informatie over hoe de 
commissie is opgebouwd vind je in de Business Bootcamp. 

 
Stap 2 - Het Commissie formulier 
Het commissie formulier opsturen naar Young Living.  

 
Stap 3 - Info momenten inplannen 

Een informatie avond plannen (of ander event) met je upline. 

 
Stap 4 - Doe de Business Bootcamp 
Dit is 1 van de belangrijkste stappen, in de BB staat alles uitgebreid 
omschreven, van het compensatieplan tot aan hoe je flyers kunt maken in 
Canva, lees deze dus goed door!  

Ga nadat je de Business Bootcamp gedaan hebt even zitten met je upline 
(= degene die jou heeft ingeschreven) en neem even de dingen door waar 
je nog vragen over hebt, we zijn een hecht team en als de een iets niet 
weet of begrijpt dan weet iemand anders het wel. 

 
Stap 5 - Social Media 
Een Facebook groep opzetten (bijvoorbeeld: Young Living – Kim) met 
content voor je klanten. Gezamenlijk doen we soms ook leuke online 
events ☺ (via je insta account kun je natuurlijk ook leuke dingen delen) 

 
Stap 6 - Virtual Office 
Het Young Living systeem begrijpen, ook wel Virtual Office of VO 
genoemd. 



Ik raad je aan om even met je upline te gaan zitten en onderstaand rijtje 
door te nemen, het lijkt spannender dan dat het is :) (zie de PDF in de 
business bootcamp) 

• Downline 
• Essential Rewards (of ER) 
• Hoe schrijf je iemand in 
• Account informatie 
• Ranks en kwalificatie 
• Quick order versus Essential Rewards order 
• Member news 

Stap 7 - Verzorg marketing en promotie materiaal 

Visitekaartjes, handboeken en leaflets bestellen. Je persoonlijke link 
aanmaken en eventueel kun je denken aan een eigen website. 

 
Stap 8 - Vind Business Members 

Een collega of collega’s zoeken om je business verder uit te breiden en om 
samen te werken. Hoe groter je team, hoe gezelliger, hoe meer kennis en 
hoe meer commissie ;) 

 
Stap 9 - Handige tools 

Boeken: 

• The Game Plan 
• Essential oil desk reference (ook voor dieren) 
• Seed to seal van Gary Young 
• 50 second rule 
• Zie boekenlijst in de Eagle Vision FB groep 

Facebook groepen: 

Zoals je wellicht al gemerkt hebt wordt er veel informatie gedeeld op FB, 
van groepen waar je jouw klant in kunt zetten na aankoop van een 
starterskit tot persoonlijke business groepen, hieronder de belangrijkste 
op een rijtje: 

• Je eigen groep (Young Living - Naam) 
• Oil over the Planet (Zakelijke groep Marleen, hier mag je nieuwe 

business members in toevoegen) 
• Eagle Vision (zakelijke groep Corinne, hier mag je nieuwe business 

members in toevoegen) 
• In de olie community (klanten groep team Corinne, hier mag je 

iemand inzetten die een kit heeft gekocht) 



• De Kracht van Olie Community (klanten groep team Marleen, hier 
mag je ook mensen die een kit hebben gekocht toevoegen, maar 
wordt niet heel actief gebruikt) 

• The Lemon Droppers (Amerikaanse business groep, hierin delen 
onze Amerikaanse teamgenootjes info) 

 
Leer van elkaar, spreek af, deel kennis! 

Internet: 

• Drop Some Oil University 
• Pinterest 
• Dr. Axe 
• Google 
• Pubmed 

Apps: 

• Oily Tools 
• RefGuide4EO 
• Tikkie 

Reizen & Trainingen 

• Leadership trainingen 
• Lavendel oogst in de Provence 
• Helichrysum oogst in Kroatie 
• Incentives zoals Cruise, Utah, Hawai etc. 
• European convention 

 
Stap 10 - Je business verder uitbouwen 

Om echt iets op te kunnen bouwen is het van belang dat je consistent 
bent, zorg voor continuïteit, alleen dan ga je het (echt) redden in deze 
business. Hierbij is het informeren van je klanten, het doen van info 
momenten, het aantrekken van nieuwe business members en after sales 
het aller belangrijkste. 

• Blijf info momenten inplannen en doe zakelijke info avonden 
• Doe 1 op 1’s met nieuwe zakelijke 
• Wees onthecht van het resultaat 
• DEEL! 
• Ontwikkel leiders in je team en wees zelf een leider 
• Train je team (train om te trainen) 
• Rinse & Repeat 

 


