


Hoi hoi!
Super tof dat jullie dit e-book hebben

gedownload.

Ik ben Tiffany, ook wel bekend als Geldkwebbel.
Ik heb al vanaf mĳn 14e allerlei sidehustles en

blog hierover op mĳn Instagram account
Geldkwebbel en op mĳn website. 

In dit e-book kom je alles te weten over sidehustles,
namelĳk:

-Waarom iedereen een sidehustle zou moeten hebben.
-Wat zĳn de standaard sidehustles.

-Van je hobby een sidehustle maken.
-Hoe kom je erachter wat je leuk vindt en wat je skills zĳn.

https://www.instagram.com/geldkwebbel/
https://geldkwebbel.nl/


 
Als jĳ één inkomen hebt, ben 

je één inkomen verwĳderd
van géén inkomen.

Waarom jĳ een sidehustle 
zou moeten hebben

 
Laat deze leus even goed tot je doordringen. Als jĳ één inkomen
hebt, ben je één inkomen verwĳderd van géén inkomen. Als het
bedrĳf waarvoor jĳ werkt failliet gaat, heb je geen baan meer.
Maar wat als je zelf (langdurig) ziek wordt? Ook dan ga je er

enorm op achteruit. 
 

Het creëren van een tweede (of derde) inkomstenbron is dus,
zeker in deze dure en onzekere tĳden, the best way to go!

 
Daarnaast is het hebben van een sidehustle goed voor je

persoonlĳke ontwikkeling. Je zelfvertrouwen krĳgt een boost
omdat je mensen blĳ maakt met jouw skills, je hebt afwisseling

en je doet wat je leuk vindt! 
 
 



Welke standaard sidehustles
zĳn er 

Als je nog niet weet wat je kunt gaan doen als sidehustle, zĳn er
genoeg standaard sidehustles te vinden. Je kunt:

 
-Mystery shopper worden. Je kunt je onder andere aanmelden bĳ
Multi Value, Helion Search, Roamler, Smartspotter, HSBrands en

Secret View.
 

-Tĳdens loze minuten (bĳvoorbeeld als je ergens moet wachten)
kun je enquêtes invullen. Via Euroclix kun je goed betaalde

enquêtes invullen en daarnaast kun je je account gelĳk gebruiken
voor cashbacks! Daarnaast kun je diverse apps downloaden voor

het invullen van enquêtes: Attapol, Thx, QuickThoughts. 
 

-Honden uitlaten of tĳdens vakanties op honden passen. Je kunt er
ook voor kiezen om als babysitter aan de slag te gaan.

 
-Oude spullen opknappen en dan weer verkopen. Kĳk bĳvoorbeeld

eens op Marktplaats, er wordt genoeg gratis aangeboden. 
 

-Een lege kamer verhuren via airBnB of je huis verhuren als jĳ op
vakantie bent.

 

https://www.euroclix.nl/index?SRef=UEdFMYw8xyku1PDA
https://attapol.app/join/qwzdu
https://thxapp.page.link/kbupkzjMFt6w8EAYA


Maak van je hobby 
een sidehustle

Hoe tof is het om van je hobby een sidehustle te maken! Op die
manier doe je echt wat je leuk vindt en waar je talenten liggen. 

 
Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een markt voor. Ben jĳ

bĳvoorbeeld erg creatief? Verkoop dan je zelfgemaakte
creaties. Je kunt dan denken aan schilderen, haken, sieraden

maken, textiel bedrukken, noem maar op. Of misschien ben je
gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en kun je als
sidehustle trainingen geven of een e-book schrĳven. 

 
Een sidehustle moet voornamelĳk leuk zĳn, dan kost het je

weinig tot geen moeite om hier tĳd voor vrĳ te maken. Als de
dingen die je leuk vindt een overlap maken met waar jouw

skills liggen, dan heb je goud in handen. 
 

Kun je niet kiezen? Schrĳf dan eens al jouw ideeën op. Per idee
schrĳf je alle mogelĳke verdienmodellen op. Kies daarna

degene waar je het meest enthousiast van wordt. Hoe
enthousiaster jĳ bent, hoe makkelĳker het je af gaat om jouw

ideale sidehustle op te zetten!

 



Wat kun jĳ?

Om erachter te komen welk verdienmodel bĳ jou past, is het 
belangrĳk dat je weet waar je talenten liggen. Veel mensen lopen
hierop vast, ik wist ook nooit wat mĳn talenten waren. Voor ons
is alles wat we kunnen vanzelfsprekend, maar dat is het zeker
niet. Iedereen heeft bepaalde skills die een ander niet heeft,

want we zĳn allemaal uniek met onze eigen talenten!
 

Om erachter te komen waar jouw talenten liggen, gaan we een
simpele, maar effectieve oefening doen:

 
-Maak een lĳst met minimaal 10 dingen waar je goed in bent.

Zowel werk gerelateerd als persoonlĳke dingen.
-Vraag daarna aan 3 mensen die dicht bĳ jou staan wat zĳ jouw

beste kwaliteiten vinden. Je kunt bĳvoorbeeld een collega
vragen, je moeder en een vriend(in).

 
Zodra je weet waar jouw talenten liggen, heb je de basis van jouw

verdienmodel gevonden. 



Online verdienmodellen

Mocht je liever niet van je hobby een sidehustle maken, dan zĳn
er nog andere mogelĳkheden. Het is tegenwoordig namelĳk
super makkelĳk om online geld te verdienen. Je kunt onder

andere geld verdienen met affiliate marketing. Je promoot dan
een product van iemand anders. Als iemand via jouw unieke link
dit product aanschaft, ontvang jĳ hier een commissie over. Ook
zonder website kun je geld verdienen met affiliate marketing.

Dit leer je in de Pinterest challenge. 
 

Daarnaast kun je geld verdienen met YouTube, TikTok,
Instagram, Dropshippen, eigen producten verkopen via Bol.com,
met freelancen, crypto. nft's... De mogelĳkheden zĳn eindeloos. 

 
Ik ben zelf lid van de Money Mastermind en daarin leer ik alles
over de bovengenoemde verdienmodellen en nog veel meer! Zo
zit er ook een cursus in over vastgoed, hoe je een webshop kunt

opzetten en hoe je leert verkopen. Wil je ook lid worden, klik dan
hier.

https://www.paypro.nl/producten/Internet_Succes_Gidsnl_-_Affiliate_Marketing_Revolutie/19099/101623
https://www.paypro.nl/producten/Internet_Succes_Gidsnl_-_Affiliate_Marketing_Revolutie/19099/101623
https://daniquebras.plugandpay.nl/r?id=es2LT7Zq
https://jellinebrands.plugandpay.nl/r?id=OFRdNCr1
https://jellinebrands.plugandpay.nl/r?id=OFRdNCr1

