
Wat wil ik komend jaar bereiken en

wat ga ik daar concreet aan doen?

Doel                                                 Dit is belangrijk voor mij omdat:

- Meer omzet Ik wil voldoen aan de eisen van mijn functie (omzet target) of

- Meer marge                                  Ik wil mijn reis naar Australië kunnen betalen of

- Meer anderen verkopen            Ik wil meer de opdrachten doen die ik mooi vindt om te doen of

- Meer bepaald type opdracht    Ik wil minder reizen, want ik wil meer tijd thuis zijn (meer opdrachten in de buurt)

Netwerken

Contact houden met oud-opdrachtgevers

Bellen 3 oud OG, nl: Piet, Henk en Karel

Aanbevelingen vragen

Huidige en oud-opdrachtgevers

Meer up-selling

Ontwikkelen grote klanten

Welke klanten willen we eigenlijk?

sessie houden met collega's Bart en Jan om concreet plan op te stellen

In CRM tool alle klanten doorlopen en aanvinken wat de top 10 klanten zijn

2 top 10 klanten bellen/mailen met extra aandacht

Jaarlijks Klantevent

sessie houden met collega's Bart en Frederieke om concreet plan op te stellen

Doel                                                 Dit is belangrijk voor mij omdat:

Goeroe in mijn vakgebied          Ik wil samenwerken met toppers of

Ontwikkeling ander gebied       Ik wil graag meer leren

Spreken op seminars

Artikelen schrijven

Wat wil ik met dit artikel bereiken?

Kiezen voor welk blad

Voldoende schrijfmomenten

Wie gaat mij helpen?

Marja als proeflezer vragen

komende 3 maanden 4 x 3 uur in mijn agenda zetten om te schrijven

Donderdagochtend eerste 2 uur werken aan inleiding

Opleiding volgen

Doel                                                 Dit is belangrijk voor mij omdat:

Zorg voor gezin of Ik wil:

Zorg ik goed voor mijzelf

Gewicht verliezen

Gitaar leren spelen

1 avond per week

samen thuis

"Agendaoverleg"

Komende zondag samen agenda doornemen voor

komende 2 maanden

Toelichting. Dit zijn  slechts enkele voorbeelden. Maak het helemaal voor jezelf. Sommigen vinden het fijn om er

targets bij te zetten, andere maken een laag minder of juist een laag meer.

Werkwijze: bepaal 3 of 4 hoofddoelen (lila) voor jezelf in het komend jaar of 2 jaar. Zet direct daarbij waarom dat

belangrijk voor je is. Het helpt om regelmatig te lezen waarom je het allemaal ook al weer doet.

Zet vervolgens daarachter (lichtblauw) wat de hoofdactiviteiten zijn die daarbij horen. Kies vervolgens daaruit een

aantal Focuspunten voor de komende drie maanden. Dat betekent niet dat je aan de overige blauwe zaken niet mag

werken; het betekent wel dat je met jezelf afspreekt dat de focuspunten niet van de band mogen vallen komend

kwartaal. Vervolgens maak je deze focuspunten nog concreter (geel). En die werk je weer uit in acties die volledig

SMART zijn (groen). Wat ga je komende week precies doen om je focuspunten te bereiken?
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