
KNALLENDE 
START!

10 DAGEN IN 
ACTIE VOOR EEN 
SUCCESVOL 2022

WERKBOEK DAG 5



‘WHAT
PISSES 

YOU 
OFF?’
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OPDRACHT 1
In hoeverre is dat wat jij roept exact hetzelfde als je collega’s doen? Doe eens een website/

Social Media check (zonder je er in te verliezen of je kleiner te voelen)

ALS IEDEREEN HET EENS IS MET WAT 
JE ZEGT, DAN HEB JE DE VERKEERDE 

BOODSCHAP.

ALS JE ROEPT WAT IEDEREEN ROEPT 
CREËER JE NOOIT EEN TRIBE. 



OPDRACHT 2
Wat zie jij gebeuren bij je ideale klant waar je verdrietig van wordt, 

wat je raakt, waar je jeukt van krijgt?

OPDRACHT 3
Wat zie je in de markt gebeuren waar jij je over ‘opwindt’ en welke mening heb jij daar over?
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OPDRACHT 4
In hoeverre roep je wat je écht wilt zeggen, waar hou je je nog in?

OPDRACHT 5
Voor het bouwen van een tribe is het nodig dat je je eigen visie hebt, een duidelijk eigen idee

hebt over jouw vakgebied. Die afwijkt van de rest. Wat zou dat voor jou zijn?
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RUIMTE VOOR NOTITIES
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JE HEBT DAG 5 EROP ZITTEN!

IK ZIE JE HEEL GRAAG MAANDAG BIJ DAG 6!
Ik zou het super vinden als je je meest waardevolle inzicht van vandaag zou willen 

delen in de besloten Facebookgroep middels de knop hieronder:

Vind je dit wel lekker om dagelijks met je doelen bezig te zijn. Te werken ‘aan’ je bedrijf in 

plaats van ‘erin’? Dan heb ik nog iets gaafs voor je. Het enige echte Je zaak voor Elkaar 

kaartendeck Dit is een Kick Ass kaartenset met 52 kaarten waarbij ik iedere keer een 

quote, een overweging, een vraag of een opdracht deel met mijn visie daarop. 

Zodat ik je iedere week weer even  ‘wakker kan schudden’. 

€ 27.95 inclusief verzendkosten en te bestellen via

www.jezaakvoorelkaar.nl/kaartenset

 

Zet ‘m op met de opdracht voor vandaag en tot maandag!

Groet, 
Veronique

GOED GEDAAN!

KLIK HIER OM JE INZICHT TE DELEN
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https://jezaakvoorelkaar.plugandpay.nl/checkout/kick-ass-kaartenset
https://www.facebook.com/groups/kickassbusinesscoaching/posts/3199692220252298/
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