
Keep it simple
Werkboek 



HOUD OVERZICHT -
MAAK EEN
PLANNING

We werken allemaal graag in ons bedrijf -
maar aan ons bedrijf werken vinden we
vaak maar lastig! Houd het simpel en plan!
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1 vaste dag in de week werken AAN je bedrijf
Elke dag even werk AAN je bedrijf
Kies elke maand 2 dagen uit waar op je AAN je bedrijf werkt.

1. Maak een systeem voor jezelf
Je werkt het beste als je een systeem hebt voor jezelf. Daarin zijn natuurlijk
verschillende opties en voor iedereen is iets anders prettig als je maar een
afspraak maakt met jezelf!

Ga je:

Welk systeem past jou het beste? Denk er over na en BLOCK dit in je agenda.
Alsof je een afspraak hebt met een klant. 

Welk systeem ga jij toepassen om aan je bedrijf te werken?
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2. Maak een planning
Nu je een plan hebt wanneer je aan je bedrijf gaat werken is het nu tijd om een
plan te maken wat je dan wanneer gaat doen en hoeveel tijd je er voor nodig
hebt.

Wanneer ga je je social media posts vooruitplannen? 
Op het moment dat je in 1 keer posts voor de hele maand plant scheelt het je
heel veel tijd en iedere keer weer opnieuw er in komen. Zorg dus dat je liever 1
x meer posts plant dan elke dag 1!

Wanneer ga je je blogs schrijven? 
Het belangrijkste is dat je het consequent doet: 2 keer in de week, 1 keer in de
week, om de week of 1 keer in de maand - als je het maar vol houd. Hoe vaker
je blogt hoe sneller je zult zien dat het iets oplevert.

Wanneer ga je nieuwsbrief maken & sturen?
De money is in de list: als je je social media en je blogs onder controle hebt dan
is een nieuwsbrief the next step. En super belangrijk. Maar ook die; beter een
vaste frequentie dat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Wanneer doe
je die?

Nieuwe klanten bereiken
Om nieuwe klanten te bereiken heb je natuurlijk je socials en je blogs maar er
zijn veel meer dingen. Je zou eigenlijk ELKE dag 1 actie moeten doen om
nieuwe klanten te bereiken. Denk aan reageren in Facebook groepen,
reageren op posts of story's van anderen, met anderen praten over je bedrijf,
verenigingen laten weten dat je er bent. 
Wanneer ga jij actief bezig met werven van nieuwe klanten?



MEER HULP NODIG?

Als je je eigen online marketing geen voorrang geeft zul je zien dat er (te)
weinig klanten om je pad komen. Je doet er goed aan een plan te maken
dus!

Mijn gegevens

N: Serita Vossen
W: www.serita.nl
E: serita@serita.nl

 serita@serita.nl | www.serita.nl | Keep it simple

Plannen zorgt voor focus
Als je op schrijft wat je plannen zijn houd je veel beter focus! Dit werkboek geeft
je al een zetje om er over na te denken en te plannen. 

Wil je nog meer houvast en ben je dol op todolijsten waar je op kan schrijven? 
Check dan vooral mijn bureauplanners - ik gebruik ze zelf ook om zo meer focus
te houden in mijn bedrijf!
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