
JAARPLANNER
Houd al je lijstjes, planningen en notities bij elkaar in één 
boek. De jaarplanner hee� verschillende onderdelen.  

MAAND OVERZICHTEN DAG OVERZICHTEN

WEEK OVERZICHTEN

TIP OM MEE TE BEGINNEN

Om optimaal te beginnen met het gebruik van deze planner kun je beginnen met een 
‘brain dump’.

Open de planner bij het tabblad ‘Te doen’ en schrijf hier op wat er allemaal in je hoofd 
zit. Wat moet er allemaal gedaan worden?  Begin ergens, maakt niet uit waar en schrijf 
het er allemaal uit. Van boodschappen doen tot een vriend bellen, werk en privé, alles 
doorelkaar. Nu is het een warboel maar kun je de dingen die de aller grootste prioriteit 
hebben markeren. Zet deze boven aan een nieuwe ‘te doen’ lijst en vul de lijst aan 
steeds op volgorde van uitvoering. Vraag je zelf kritisch af of alles wat je nu genoteerd 
hebt, ook écht gedaan moet worden om het doel te bereiken. En nog een goeie vraag; 
moet je alles zelf doen, of kun je ook dingen uitbesteden? En staan er dingen bij die 
binnen 2 minuten gedaan zijn? Doe die dan meteen, kun je die alvast afstrepen!

Om verschillende projecten langs elkaar te plannen, of projecten aan te pakken die 
langer dan een week vooruit in de tijd liggen kun je de maand overzichten gebruiken. 
Geef in de maandplanner aan wanneer je een bepaald doel bereikt wilt hebben. 
Bedenk dan per project welke stappen er aan vooraf gaan om dat doel te bereiken. (je 
kan dit evt. bij tabblad ‘notities’ doen) Die losse stappen geef je ook een plek in je 
maandplanner. Zo krijg je een helder beeld van of iets haalbaar is of niet, en help je 
jezelf om een doel ook daadwerkelijk te behalen.

notitie pagina’s
Hier kun je al je ideeën, geheugensteuntjes en andere notities kwijt. Ook kun 
je hier jouw plannen voorbereiden. Zet een streep op je notieblad en zet 
onderaan je doel. Bijvoorbeeld ‘Webshop open’. Bedenk je dan welke stappen 
er aan vooraf gaan om dit doel te kunnen bereiken. Schrijf deze op. Bedenk je 
nog een stap? Zet die er dan bij. Vervolgens kun je al die stappen een plek 
geven in je maand/week/ dag planningen. Heel veel succes!

‘te doen’ lijsten
Op de ‘te doen’ lijsten houd  je alles wat je 
wilt/moet doen bij. Je kan al je taken 
achterelkaar noteren of ze in verschillende 
categorieën indelen. Bijvoorbeeld werk/privé of 
per project. Wat jij handig vindt! De taken deel 
je in op een dag in je weekoverzicht. Zodra je 
deze een plek hebt gegeven in je weekplanning 
dan kun je de cirkel voor de taak inkleuren. Zo 
weet je dat die taak is ingepland. Heb je ‘m 
afgerond? Dan mag je ’m doorstrepen! Komt er 
iets bij? Vul de lijst aan. Pak per week een 
nieuwe ‘te doen’ lijst. Zo houd je het 
overzichtelijk. Popt er een ‘te doen’ taak op die 
voor volgende week is? Schrijf deze dan alvast 
op de nieuwe ‘te doen’ lijst. Dan is het uit je 
hoofd en vergeet je het niet. Volgende week 
kom je ‘m vanzelf tegen.

Aan het eind van de week kijk je naar je ’te doen’ 
lijst. Alles wat nog niet is doorgestreept neem je 
mee naar de nieuwe ‘te doen’ lijst voor volgende 
week. Zijn er dingen die je maar mee blij� 
nemen? Vraag jezelf dan af of dat punt ook écht 
gedaan moet worden. En kun je het ook 
uitbesteden? Of ben je het aan het uitstellen en 
moet je even doorbijten en het gelijk gaan doen?
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te doen voor deze maand

- online promotie van de nieuwe product lijn
- plek reserveren voor de beurs
- surprise party organiseren voor jasper

- website online

surprise party jasper

- uitnodigingen voor 
feestje jasper versturen

- herrinnering voor 
feestje jasper versturen

- catering regelen voor
feestje jasper

- feest jasper 
voorbereiden

- feest versiering 
bestellen

- gasten lijst voor
feestje jasper maken

- portfolio foto’s regelen
- portret foto’s regelen

-neeltje vragen?-

-kom je wel of niet?-

- uiterlijk beeld binnen
voor de site

- website updaten met
beeld en tekst

- website testen met 
Berend

- evt. aanpassingen voor
de site verwerken

- leuk cadeau voor jasper: 
www.degroeneplanner.nl

- Catering bedrijf opties:
 - loes
 - COBUS CATERING

Soms heb je van die dagen dat de tijd door je 
vingers glipt. Deze tool helpt je om grip te 
houden op jouw dag. Je kunt hier jouw 
afspraken per dag noteren én je kunt jezelf een 
bepaalde tijd voor een taak geven. Als je ergens 
een dag de tijd voor hebt, ben je daar vaak ook 
een dag mee bezig. Zegt iemand: ‘Dit is een 
spoedje, zo snel mogelijk af!’ dan kost het je 
misschien maar een half uur. Door voor jezelf 
korte deadlines te stellen daag je jezelf uit om 
extra effectief te werken. Wij doen het zo: 

Aan de linker kant maak je vooraf een planning. 
Wees realistisch maar maak het wel uitdagend 
voor jezelf. Aan de rechter kant kun je geduren-
de de dag eventuele wijzigingen noteren. Komt 
er iets tussendoor? Kijk dan naar wat je vooraf 
had bedacht en hoe je dat zo handig mogelijk 
kan aanpassen. Misschien schuif je iets door 
naar morgen of kun je ergens nog wat tijd vanaf 
snoepen? 

maandag

hardlopen

douchen, ontbijten enzo

eerste voorstel voor wouter maken

afspraak bea

aanpassingen voor dennis verwerken

meeting van morgen voorbereiden

eerste voorstel voor wouter maken

lunch pauze + wandeling

project mirjam afronden

aanpassingen doen project plan

presentatie voorbereiden

eerste voorstel voor wouter maken

lunch pauze + wandeling

eerste voorstel voor wouter maken

In de weekoverzichten is er ruimte voor jouw afspraken en concrete ‘te doen’ 
puntjes. Wil je bijvoorbeeld meer gaan sporten? Schrijf dan op de dagen dat 
je wilt gaan ‘sporten’ en streep deze door als je dit hebt gedaan. Elke keer als 
je iets mag doorstrepen beloon je jezelf met een lekker gevoel. De ‘te doen’ 
puntjes die je achter het tabblad ‘te doen’ noteert, kun je hier dus ook 
daadwerkelijk inplannen. Wanneer ga je met dat ene project aan de slag? 
Wanneer doe je de boodschappen? Zet het hier, en maak het concreet zodat je 
weet dat wat je wilt doen ook echt in je week planning komt te staan. 

james bellen
boodschappen halen
badkamer schoonmaken
stofzuigen
kleding kast opruimen
schoenen op marktplaats zetten
cadeautje voor kees halen
kaartje naar leonie sturen
nieuwe kaartjes kopen
postzegels halen
was draaien
gordijnen wassen
aanmelden voor zumba
boek marije teruggeven

datum bepalen
thema bedenken
gastenlijst maken
uitnodiging maken
uitnodiging versturen
catering regelen
feest versiering bestellen

- mirjam bellen
- project planning maken
- mappen op computer opruimen
- team uitje organiseren
- aanpassingen voor dennis doen
- aanmelden voor training
- richard mailen
- afsraak inplannen met dennis
- site tekst updaten
- foto’s maken voo rde site
- administratie
- project voorbereiden nieuwe klant
- mail marieke beantwoorden
- persoonlijk ontwikkelings  plan opzetten
- inschrijven voor beurs in februari
- reis plannen naar de fabriek

prive
week 5

surprise party jasper

werk

webshop open

producten inkopen

producten inkopen

website bouwen

tekst voor site maken

fotografie producten

verzend verpakking

betalingen hoe gaat dat?

boekhoud programma kiezen

video -wie zijn wij-

social media opzetten

sfeer foto’s producten

portret foto laten maken

domeinnaam registreren

hosting pakket kiezen

e-mail instellen

nu

- hardlopen
- project mirjam 1e opzet

- hardlopen
- PRESENTATIE MIRJAM VOORBEREIDEN
- FOTO’S OP DE SITE ZETTEN

1514

- AFSPRAAK INPLANNEN MET DENNIS
- AFSPRAAK INPLANNEN MET BEA
- SITE TEKST UPDATEN

- TRAINING
- CHECKEN ANTWOORD OP MAIL
- RIAN BELLEN VOOR AFSPRAAK

- PROJECT VOORBEREIDEN VOOR NIEUWE KLANT
- MAPPEN ORDENEN OP DE COMPUTER

- ADMINISTRATIE

- BOODSCHAPPEN HALEN

- kleding kast opruimen - MARKT

- 15:00 LEONIE

- FACTUUR VAN JOREN NIET VERGETEN!-

- dennis mailen
- project mirjam 1e opzet
- presentatie wouter voorbereiden
- foto’s voor op site maken
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- hardlopen
- boodschappen halen
- badkamer schoonmaken

- kees is jarig

- afspraak inplannen met mirjam
- presentatie voorbereiden

- project mirjam 1e opzet
- info voor op site uitzoeken

- rachel bellen
- CADEAUTJE VOOR KEES HALEN
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- 14:00-15:00 mirjam

- 9:00 tandarts!!

- 19:30 zumba met neeltje

- VERJAARDAG KEES VIEREN

- 19:30 zumba met neeltje


