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Reflecteer op de afgelopen week 
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OPDRACHT 1

Hoe productief was je deze week?

Ik heb Netflix gebinged I kicked some serious ass

Hebben je taken bijgedragen aan je doel?

I had too many tabs open Mijn focus was scherper dan 
ooit

Heb je goed voor jezelf gezorgd?

Me-time? Wat is dat?
Ik ben het belangrijkste in mijn
bedrijf

Wat was deze week je grootste win?

Wat kan er volgende week beter?

Hoe ga je daarvoor zorgen?
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Wat ging er goed?

Hoe kwam dat?

Hoe kan ik dit succes herhalen?

Wat ging er minder goed?

Waardoor kwam dat?

Hoe kan ik dit volgende week voorkomen/verminderen?

Wat is er blijven liggen?

Wat is daarvan de oorzaak?

Wat kan ik doen om dat volgende week te voorkomen/verminderen?

          Teveel ingepland                       Onverwachte zaken          

`         Geen rekening gehouden met 
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Hevel taken over die deze week niet zijn afgerond

OPDRACHT 2

Noteer in het linkervak de taken je meeneemt naar volgende week en

schrijf rechts op welke taken bij nader inzien toch later kunnen.

Ruim je braindump op 

OPDRACHT 3

Kijk naar je braindumps van de afgelopen dagen. Welke taken pak je

volgende week op en welke voeg je toe aan je lange termijn plannen?

Noteer ze in de juiste vakken hierboven.

VOLGENDE WEEK LANGE TERMIJN 

Tip! Zet de linker taken meteen op je week to do lijst voor volgende week

en geef de andere taken een plekje in je lange termijn overzicht, zoals je

die gemaakt hebt op dag 1 van de challenge.



EN NU?

Je hebt een goede start gemaakt met de challenge, maar 

de meeste planningen zie ik mislukken omdat ze niet verbonden zijn aan je

grotere doelen. Hoe zorg je ervoor dat wat je wekelijks en dagelijks doet,

bijdraagt aan de doelen die je op maand- en jaarbasis wilt halen? Alleen op

die manier zorg je namelijk dat je full-focus je doelen bereikt en je niet

terugvalt in je oude gewoontes - lees: een eindeloze to do lijst, gevoel van

overwhelm en stress en onvoldaan zijn over wat je hebt gedaan op een dag.

Omdat jij deze challenge tot het einde hebt gevolgd en het dus écht anders

wil gaan doen, heb ik voor jou iets heel gaafs.

Wat is de volgende stap na de 

Grip op je Planning challenge?

PLANNEN ALS EEN PRO TRAINING

Overzicht en rust in je hoofd, krijg je do lijst af zonder stress

Alle handvatten om je valkuilen rondom planning te vermijden

Een jaar-, maand-, week- en dagplanning die je volhoudt

Meer energie, zin in elke dag, ook bij 100 onverwachte dingen 

Een voldaan gevoel wanneer je de dag afsluit

Je werk weer ingehaald wat al maanden bleef liggen

Krijg de kennis én skills om een realistische planning te maken waarmee

je je doelen haalt en al je werk af krijgt

Investeer binnen 24 uur en krijg

€30,- korting en toegang tot mijn

exclusieve how-to library!

IK WIL DE BONUSSEN!
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