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waarom 



Maak jij een weekplanning?

Waarom maak je een weekplanning?

Wat zou het betekenen voor je als je een
planning hebt die werkt?



"A goal without a plan is just a wish."



Is dit wat ik wil doen?

Waar wil ik naar toe?

Voor je begint te plannen:

In mijn job, in mijn relatie, in mijn  onderneming,       
 in mijn gezin, in mijn zelfontwikkeling,...
 



Droom

Doelen

Mijlpalen

Projecten

Taken





Overzicht 



Overzicht zorgt voor 
meer productiviteit en rust.

Hoe wil je jouw brein gebruiken? 
Om dingen te doen of om dingen
vast te houden?



Overzicht zorgt voor productiviteit en rust.

M U L T I T A S K I N G
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Tijd? 
Gevoel?



Overzicht zorgt voor bewustwording. 

TEDtalk: Laura Vanderkam
"How to gain control of you free time"



Overzicht zorgt voor een geluksgevoel.

Wat zou jij doen mocht je één extra dag
hebben in de week? 



Als je doet wat je altijd deed, 
krijg je wat je altijd kreeg.



Opbouw 



Stap 1: Afspraken



Plan tijd in voor jezelf
Hou rekening met de reistijd
Is er nog voorbereiding en/of verwerking
nodig?
Opgelet met aparte agenda's. 
Geen taken, tenzij "Deep Work" blokken.

Stap 1: Afspraken



Stap 2: TODO's



Start met een braindump waarop je
alles noteert.
Bekijk je projecten en al je inboxen.
Gebruik kleur
Indien digitaal, ga al koppelingen
maken.

Stap 2: TODO's



Stap 2: TODO's



Deep Work
Hou rekening met je energie
20% reserve: elke dag, elke week

Stap 3: Batchen
= het samen brengen van soortgelijke of
dezelfde taken achter elkaar



Stap 3: Batchen



Een praktijkvoorbeeld in Notion



Op taakniveau
Op doelniveau
Op energieniveau

Stap 4: Review
= Bij de start de planning, terugblik op de
voorbije week 

Meer op: www.confetticoach.be/shop



Don't Do This 



Dreams don't work 
unless you do! 



You've got mail!



The sound of silence



Vragen? 



Opleiding Notion: The Time Hub - www.thetimehub.be
Planners: Get Your Flow - www.getyourflow.be
Boek: "Goed Werk" - Cynthia Schultz
Podcast: 

Werk & Leven
Plan S

Meer nog in de blog van ConfettiCoach

Meer rond dit thema?



You want 
more



Webinars

Jouw ideale ochtendroutine
25/02- 19u30

10 tips voor een positieve mindset
27/02 - 19u30

Start to zelfzorg
09/03 - 19u30

 
Gratis
Inschrijven: www.confetticoach.be/kalender



Meer over mijn persoonlijk verhaal
Link naar interessante artikels
Vragen beantwoorden van jullie

Wekelijkse updates
Binnen de thema's van ConfettiCoach
Free downloads

Nieuwsbrief

BLOG

 
 



Dank je wel! 
@confetticoach

www.confetticoach.be
 

info@confetticoach.be


