
KNALLENDE 
START!

10 DAGEN IN 
ACTIE VOOR EEN 
SUCCESVOL 2022

WERKBOEK DAG 6



SUCCES IS NO 
QUESTION OF 

LUCK. IT’S THE 
RESULT OF 

HARD WORK AND 
PREPARATION
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Vandaag zijn we alweer bij dag 6, over de helft. De ene helft is me nu al spuugzat. 

De andere helft draait nu al warm. En……….. dat is van degenen die nog over zijn. 

De statistieken leren dat voorbij de helft al minstens 30% van de deelnemers, het pand al 

heeft verlaten. Ook daaruit blijkt weer dat succes niet een kwestie van toeval is, het is voor 

degenen die doorzetten en consistent zijn. 

 

Gaan we vandaag mee verder, dus veel succes met de opdrachten van vandaag.

(Nieuwe)

klanten

Honger!

Happy!

Leveren aan

klanten

Gedoe, vallen en opstaan

OPDRACHT 1
Hoe proactief ben je als het gaat om het werven van klanten?



ONDERNEMEN GAAT OVER DINGEN DOEN.
ACTIES ONDERNEMEN.

TOCH ZIE IK VEEL ONDERNEMER REDELIJK 
REACTIEF IN HUN BEDRIJF STAAN.

OPDRACHT 2
Hoe proactief ben je als het gaat om het promoten van je workshops/ 

masterclasses/ trainingen?

OPDRACHT 3
Hoe proactief ben je in het groeien van je bereik?
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OPDRACHT 4
Hoe proactief ben je in je sessies/trajecten?

OPDRACHT 5
Hoe proactief ben je in het vragen van recensies?
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RUIMTE VOOR NOTITIES
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JE HEBT DAG 6 EROP ZITTEN!

IK ZIE JE HEEL GRAAG MORGEN BIJ DAG 7!
Ik zou het super vinden als je je meest waardevolle inzicht van vandaag zou willen 

delen in de besloten Facebookgroep middels de knop hieronder:

Het is je vandaag waarschijnlijk wel duidelijk geworden dat de factor ‘geluk’ niet zoveel  invloed heeft 

op je uiteindelijke omzet. Dat het gaat over de regie pakken en plannen. In dat kader is de enige echte 

‘Je zaak voor Elkaar’ planner mogelijk een uitkomst. Een jaarplanner op ‘whiteboardpapier’ waarop je in 1 

oogopslag je planning voor het hele jaar kunt bekijken. Hij is op A1 formaat, dus niet te missen. Je krijgt 

er zelfs een Je zaak voor Elkaar Whiteboardmarker bij. 

Zolang de voorraad strekt verkrijgbaar via deze link: https://jezaakvoorelkaar.nl/planner

(als de link niet meer werkt is hij uitverkocht)

 

Heel veel succes en tot morgen bij dag 7. We zijn er bijna!

Groet, 
Veronique

GOED GEDAAN!

KLIK HIER OM JE INZICHT TE DELEN
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https://jezaakvoorelkaar.plugandpay.nl/checkout/jaarplanner-2022
https://www.facebook.com/groups/kickassbusinesscoaching/posts/3199692843585569/
https://jezaakvoorelkaar.nl/planner
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