
KNALLENDE 
START!

10 DAGEN IN 
ACTIE VOOR EEN 
SUCCESVOL 2022

WERKBOEK DAG 9



DON’T WISH IT 
WAS EASIER, 

WISH YOU 
WERE BETTER
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Heel veel mensen zeggen ‘ja maar als je bent waar jij nu bent, dan is het allemaal veel 

eenvoudiger’. Het tegendeel is echter waar, het wordt juist gecompliceerder en moeilijker. 

Daarom zegt Jim Rohn altijd ‘it doesn’t get any easier, you just get better’. En voor mij is dat dus 

ook altijd één van de focuspunten in mijn bedrijf. Gaan we het vandaag over hebben. 

Gaan we lekker aan de slag met dag 9. Slik. 

OPDRACHT 1
Wat doe jij om nog meer de expert te worden op je vakgebied? Om jezelf met nog meer 

overtuiging de expert te kunnen noemen? Wat zou dat je opleveren?

MAAK HET
MAKKELIJKER



OPDRACHT 2
Wat doe jij om je nog meer te ontwikkelen als ondernemer? `Waar leer jij meer bij over sales/

marketing/strategie/verdienmodellen/slimmer ondernemen? Wat zou dat je opleveren?

OPDRACHT 3
Wat doe jij om een nog sterkere mindset te ontwikkelen? Als het gaat over geld, afwijzing, je eigen 

koers varen, je hoofd boven het maaiveld uitsteken, grenzen bewaken, je waarde erkennen? Wat 

zou het je opleveren als dit nog beter ontwikkeld zou zijn bij jou?
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OPDRACHT 4
Wat doe je om nog betere systemen/processen/automatiseringen in je business in te bouwen en 

te optimaliseren? Maak je gebruik van een ‘piepsysteem’ of hang je hier als een adelaar boven om 

daarmee van je business een geoliede machine te maken? Wat zou dat je opleveren?
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RUIMTE VOOR NOTITIES
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GOED GEDAAN!

JE HEBT DAG 9 EROP ZITTEN!

IK ZIE JE HEEL GRAAG MORGEN BIJ DAG 10!
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 10. 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/3199693066918880/
https://jezaakvoorelkaar.nl/planner
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