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Met een werkplanning die alle onzekerheden en belemmerende overtuigingen

elimineert, blijf je consistent en stabiel je hoge omzet draaien, waarvan jij al

bewezen hebt dat je het kan. Hoge omzetten door hard werken is wat mij betreft

niet zo interessant. Hard werken doe je alleen maar als je de verkeerde
overtuigingen jouw systeem laat runnen.  

Dan is marketing zwaar, lanceren pittig, heeft sales invloed op jouw emoties en gaat

de kwaliteit verloren in de kwantiteit waarvan je denkt dat er nodig is voor die hoge

omzetten. Of je kwaliteit gaat verloren aan het perfectionistisch denken en

overanalyseren.  

Geloof mij maar als ik zeg dat jouw business runnen moeiteloos hoort te gaan en jou

energie mag geven in plaats van nemen.  

Als je regelmatig terugvalt in energie, als je dingen erg spannend vind en dingen als

stressvol ervaart (ja ook al vind je het leuk), dan mag je hierin iets veranderen.  

Een week in mijn leven 

Trek ik hiermee die klanten uit een hoger segment aan?

Mijn lancering is nou eenmaal een stressvolle periode.

Kan ik mijn hoge uitgaven deze maand wel bekostigen?

Ik moet altijd 'aan' staan voor omzet. etc. 

Beperkende gedachten zoals:

ontstaan door een druk die je jezelf oplegt en van deze stress wordt het

ondernemen minder leuk en moet je tussendoor regelmatig meer rust nemen om je

emoties te verwerken. 

Dit is NIET moeiteloos. 

Ik zal je meenemen en uitleggen wat ik doe om moeiteloos 20k om te zetten.. 

Zoals je in mijn werkschema kan zien is mijn privéleven als moeder van 3 kinderen

nauw verworven met mijn bedrijf runnen. En nog steeds is er genoeg ruimte om
een stabiele hoge omzet te draaien met enkel een VA die naast mij staat en vooral

back-end werk overneemt. 

Ik run mijn bedrijf dus op een vrij simpele manier, niet teveel poespas, mijn

overtuigingen worden actief geëlimineerd en ik groei actief, maar wél op een

kwalitatief hoog niveau. Wat ook absoluut KEY is om deze omzet te draaien..   

XoXo Janine 



6.30     Wakker worden 

7.30     Kinderen klaarmaken voor school 

8.30     Kinderen afzetten op school

9.00     Weekdoelen bepalen zodat content afgestemd kan worden 

9.30     2 podcasts opnemen

10.30    Story & bericht van vandaag op IG bedenken 

11.30     Pauze 

12.00    Topics Mail/Facebook brainstormen met einddoel in achterhoofd  

13.00    Starten uitwerken posts & mails

14.00    Pauze  

14.30    Uitwerken posts & mails 

16.00   Met kinderen naar de tandarts 

17.00.   Gesprekken klanten & potentiële klanten 

18.30    Avondeten 

19.00    Kinderen in bad en naar bed 

20.00   Nog even bepalen wat de prioriteit en focus is van de volgende dag:

bedrijfdag.  

20.30    Ontspannen & daarna slapen 

MAANDAG - CONTENTDAG
Maandag besteed ik de hele dag aan content, dit is voor mij niet
voldoende voor de hele week (wil ik ook niet), maar ik heb wél helder
wat er nodig is en heb een voorzetje voor de rest van de week, waardoor
het mij dan minder tijd kost op andere dagen. 

Dit haalde voor mij de druk eraf om dagelijks 'aan' te moeten staan om
inspirerend te posten. De goede ideëen liggen er namelijk al, dat
voorwerk doe ik op deze dag. Ik kan nog steeds dagelijks bepalen wat
aligned voelt, maar ik hoef niet dagelijks in creatiemodus op dit topic.  

Ook de waarde die ik wil leveren deze week gebeurd op de maandag,
zoals de podcasts, eventueel video's of andere inspiratie. Dus ik weet
dan dat ik niet meer 'hoef' te geven, mag altijd wel als het ineens
binnenstroomt. 



6.30     Wakker worden 

7.30     Kinderen klaarmaken voor school 

8.30     Kinderen afzetten op school

8.45     Sporten

9.45     In bad & tijdsindeling maken voor vandaag 

10.30   IG link naar mijn website optimaliseren  

11.30    Afspraakpagina 1-op-1 coaching globaal opzetten

12.30   Pauze

13.00   Tekst afspraakpagina 1-op-1 coaching schrijven

14.00   Kinderen van school ophalen  

14.30    Post & IG story vullen

16.00   Dochter naar sport brengen

16.15.    Gesprekken aangaan klanten & potentiele klanten 

17.15     Dochter ophalen van sporten 

17.30    Relaxen & Kids tijd 

18.00   Eten koken & eten 

19.00   Kinderen in bad & naar bed  

20.00  Alvast focus volgende dag doornemen. 

20.30  Ontspannen & daarna slapen

DINSDAG - CEO DAG
Dinsdag besteed ik de hele dag aan mijn bedrijfsprocessen, de ideeën,
maar ook de uitvoering ervan. Hierin kan ik klantenstromen
optimaliseren en vanuit een helicopterview kijken naar de lange termijn
planning. Wat is er nodig om te groeien?

Hierin verloor ik mijzelf in het verleden, ik had constant goede ideeën,
maar ze gingen ten koste van andere belangrijke zaken. Het voelde alsof
ik constant achter de feiten aan liep. Ik maakte langere dagen en het
was nooit af, je kunt je voorstellen of misschien wel herkennen wat voor
druk dit geeft. 
 
Doordat ik weet dat ik 1 dag focus op de meest belangrijke dingen, weet
ik wat ik kan verwachten aan nieuwe dingen die ik moet doorvoeren. De
andere dagen zijn namelijk even vitaal voor mijn bedrijf als
verbeteringen en groei.  



6.30    Wakker worden 

7.30    Kinderen klaarmaken voor school 

8.30    Kinderen afzetten op school

8.45    De dagindeling maken

9.00    Matchgesprek

10.00   Vernieuwd bericht opstellen voor nieuwe volgers IG

11.00    Boostmail eruit gestuurd voor contact

12.00   Pauze

12.30    Oude potentiële leads opvolgen 

13.30    Naar voorstelling van dochter op school

14.00   Kinderen van school ophalen

14.30    Zwemles andere dochter 

15.30    Relaxen

16.30    Naar projectavond school

18.00   Eten koken & eten 

19.00   Kinderen in bad & naar bed  

20.00  Relaxen & naar bed

WOENSDAG - SALESDAG
Woensdag is het salesdag, op deze dag staan er afspraken gepland voor
sales, maar daarnaast besteed ik deze dag aan het actief intunen over
wat ik kan doen om mijn sales te boosten. 

Dit kan bijv. zijn het opvolgen van oude potentiële leads, maar dit kan
ook zijn het persoonlijk benaderen van mensen die mij actief volgen.
Laatst was dit een kleine winactie via de mail verspreiden om mijn
reading te boosten. Ik besteed tijd aan het doorvoeren en optimaliseren
van de verkoop. Ik tune vooral in op mijn intuïtie en ga samen voelen
waar ik kansen laat liggen.  

Dit onderdeel deed ik in het verleden steeds tussendoor, hierdoor kreeg
ik het gevoel niet goed genoeg te zijn, omdat ik niet alle opties goed
benutte, nu ik weet dat ik er altijd tijd voor neem en weet ik dat dit
precies is wat nodig is.  



6.30     Wakker worden 

7.30     Kinderen klaarmaken voor school 

8.30     Kinderen afzetten op school

8.45     Sporten

10.00   1-op-1 coachcall 

11.00    Reading klant

12.00   1-op-1 coachcall

13.00   Pauze

13.30    Inchecken bij mijn huidige klanten via chat 

14.00   Kinderen van school ophalen

14.30   In bad & posten op IG  

15.30   Opvolgen potentiële klanten & andere gesprekken 

18.00   Eten koken & eten 

19.00   Kinderen in bad & naar bed  

20.00  2 Readings voor de volgende dag voorbereiden

21.00   Relaxen & daarna slapen

DONDERDAG - KLANTENDAG
Donderdag (en vrijdag) zijn het de dagen dat ik veel met klanten
afspreek, maar daarnaast neem ik op donderdag ook de tijd om te
kijken wat ik nog meer kan doen voor mijn klanten.

Hoe kan ik nóg betere transformaties laten plaatsvinden en wat is er
nodig om ze te activeren?

Hierin kan ik ruimte maken om programma's te verbeteren en bijv. het
enrollment proces of evaluatieproces te verbeteren. Deze week stond
toevallig vrij vol op de donderdag met gesprekken, dus weinig ruimte
hiervoor genomen en ook dat is ok. 



6.30     Wakker worden 

7.30     Kinderen klaarmaken voor school 

8.30     Kinderen afzetten op school

8.45     Reading voorbereiden

9.00     Reading klant

10.00   Reading klant

11.00    1-op-1 call met mijn coach 

12.00   Pauze

12.30    Post creëren voor IG feed & email

14.00   Energetische conversatie met geld 

14.30   Geld overzicht doornemen & openstaande rekeningen betalen  

15.00   Bekijken sales & cijfers deze week voor mijn bedrijf

16.00   Content topics brainstormen komende week 

18.00   Eten met schoonouders & kinderen 

20.00  Relaxen en naar bed

VRIJDAG - REFLECTIEDAG
Vrijdag is de dag dat ik de week doorneem, hier neem ik de financiën door en
kijk ik of ik mijn doelen heb behaald van de week. Ik ga hier ook in gesprek
met geld, ik doe hier openstaande betalingen en onderzoek waar geld
stroomt, stagneert en ik zelf blokkeer.

Ook pak ik mijn cijfers erbij en tune in op de energie van mijn bedrijf of er
dingen uit alignment zijn. Ik kijk waar het proces dus beter kan, zonder
oordeel. 

Zo krijg ik goed inzicht in mijn overtuigingen en waar er energie (onbedoeld)
uit mijn bedrijf weg loopt. Waar leg ik mezelf druk op? En wat mag er dus
makkelijker komende week? Hoe kan ik dit aanpakken? En weet ik dus ook
wat ik precies moet doen om mijn omzetdoelen te behalen.

Zo weet ik wat wél werkt en waar aandacht en focus naartoe mag, zodat mijn
bedrijfsprocessen optimaliseren en iedere week beter worden. Zo blijf ik
mezelf aanpassen, vernieuwen, maar bovenal, zo blijf ik met aandacht
moeiteloos werken.  

Nu weet je ook dat als je op donderdagmiddag in bad gaat, je
consistent 20k gaat omzetten...

Kun je vast nog wel meer van deze kneitergoede tips gebruiken,
want I know dat was niet echt de key 

Wat maakt dat een weekschema goed in elkaar zit?  

lees hier



Tip 2: Ontwerp jouw takenpakket

Ga eens brainstormen wat jouw takenpakket allemaal
inhoudt. 
Wat doe je allemaal?
Wat ZOU je moeten doen, maar schiet er vaak bij in?
Schrijf het allemaal op en ga kijken hoe je de activiteiten in
een weekschema kan gieten, zodat alles aan bod komt.

11 TOPTIPS WEEKSCHEMA

Tip 1: De 50 - 25 -25 werkverdeling

In mijn werkschema maak ik grofweg een verdeling: 

50% van de tijd wordt besteed aan marketing
activiteiten (de zuurstof van mijn bedrijf, dus
contentdag, salesdag én 50% van CEO-dag) 

25% om ‘aan’ mijn bedrijf te werken (ten behoeve van
lange termijn planning - reflecteren, doelen stellen én
strategische stappen uitwerken)

25% om met klanten te werken (coachcalls, sessies &
optimaliseren klant resultaten)

Zodat ik rust, ruimte en focus heb voor het laten ‘leven’
van mijn bedrijf. 

Waarde delen 
Netwerken 
Sales 

Tip 3: Hoe ontdek je prioriteiten in jouw biz?

Ben jij iemand die teveel activiteiten in een dag plant? 
Dan wil ik jou uitdagen om te voelen wat écht prioriteit heeft in jouw
bedrijf en wat er moet gebeuren voor succes, want een propvolle
agenda gaat jou geen rust brengen en is ook nergens voor nodig.

Er zijn 3 dingen écht belangrijk (eigenlijk 1 ding en dat is omzet
draaien): 

1.
2.
3.

Hoe vul je dit zo SIMPEL mogelijk in, zodat jij een efficiënt werkschema
maakt voor jezelf. Én niet onbelangrijk, denk na over wat ervoor zorgt
dat JIJ je er ook aan houdt. 



Was je niet gefocust genoeg?
Was je te perfectionistisch?
Wist je niet wat je moest doen en ging je twijfelen?
Of heb je echt te weinig tijd gepland en heb je het verkeerd
ingeschat?

Tip 5: Hoe maak je een winstgevender werkschema?

Plan iedere vrijdag even een half uurtje in om te reflecteren
hoe het is gegaan. Waar jij je wél aan de planning hebt
gehouden en waar niet. 

Vraag jezelf af hoe het komt dat iets niet is gegaan volgens
planning. 
Bijv.: duurde activiteiten langer als gewenst, waarom?

Als jouw overtuigingen in de weg zaten, hoe kun je ervoor
zorgen dat ze niet meer in de weg zitten tijdens jouw
werkzaamheden? Hoe kun je ze ‘even’ uitschakelen?

En als je echt niet genoeg tijd had, hoe ga je dat komende
week dan anders inrichten? Wat moet er schuiven en hoe ga je
het meer tijd geven? Er is altijd een oplossing. 

Dit helpt je enorm om te relativeren en als je net als ik vaak
‘niet goed genoeg’ bent, scheelt het om te weten dat je wél je
best hebt gedaan en dat je gewoon teveel activiteiten in een te
kort tijdsbestek propt.

11 TOPTIPS WEEKSCHEMA
Tip 4: Hoe creëer je een efficiënte werkdag?

Weet voordat de dag begint wat je gaat doen en wat je
van plan bent. Zet gezette tijden voor jouw activiteiten,
dus bijv.: ik ga 2 stuks content schrijven in een half uur of
ik ga 1 uur lang zoveel mogelijk sales activiteiten
bedenken die ik deze week kan doen en ik kies er 3 uit. 

Als je snel afgeleid bent en het lukt je bijvoorbeeld niet om het
binnen de tijd af te hebben, heb ik een tip voor je: Zet een
wekker. Laat je niet meer afleiden en misschien is dit even heel
kinderachtig, maar zó enorm effectief. Let maar op hoeveel
bergen jij kan verzetten als jij je realiseert dat je geen tijd hebt. 

Let op dat je wel even pauze neemt tussendoor! We willen ook
geen overwerkt brein, maar wel een gefocust brein, dat weet
wanneer die pauze krijgt. 



Tip 7: Stop met please-activiteiten.

Richt jouw activiteiten in zoals ze voor jou het beste uitkomen.
Je hoeft jouw agenda voor niemand aan te passen. 

Toen ik net begon plande ik 3 tot 4 avonden in de week
werkzaamheden in, daar ben ik na een jaar mee gestopt en er
veranderde eigenlijk weinig. Sinds enkele maanden plan ik al
mijn afspraken aan het einde van de week in, verdeeld over 2 en
soms 3 dagen. De andere dagen kan ik dan vol focus aan andere
topics werken, wat weer helpt om gefocust aan het werk te
gaan en niet afgeleid te raken door andere dingen. Vaak zat er
na een coachcall toch weer een kwartier schakeltijd tussen. Hoe
meer je tussen activiteiten schakelt, hoe minder efficiënt jij
jouw tijd gebruikt. 

Tip 6: Welke activiteiten kun je schrappen?

Zijn alle activiteiten in jouw agenda nodig?

Zijn coachcalls altijd nodig in de uren die je hebt
afgesproken of kun je sneller tot de kern komen en
heb je zoveel uur niet nodig en kun je efficiënter
jouw coachen inrichten. Wat is nóg meer helpend
voor de klant? Hoe gaan ze sneller over tot actie?

Ook is mijn selectieprocedure voor salesgesprekken
bijvoorbeeld veel strenger geworden dan eerder. Mijn
salesgesprekken namen een groot gedeelte in mijn
agenda in en niets is zo vervelend als je iemand
tegenover je hebt zitten die op voorhand eigenlijk al
niet geschikt was om klant te worden. Hiermee zorg
je dat je conversieratio flink omhoog gaat én je bent
dus minder tijd aan het ‘verspillen’. 

11 TOPTIPS WEEKSCHEMA

Tip 8: Breng cyclus in jouw agenda

Track jouw persoonlijke cyclus én houd bij hoe de volle
maan staat en noteer dit in jouw agenda. Als je weet dat
je op de dag dat je ongesteld wordt meer naar binnen
keert, plan dan geen challenges of een dag vol coachcalls
in, maar ga connecten met jouw inner being en laat de
dagen erna ruimte in jouw agenda voor nieuwe ideeën,
die dan meestal ontstaan. Ben je net als ik erg energiek
rond jouw ovulatie en/of volle maan (wat bij mij meestal
tegelijk valt) gebruik deze energie dan om veel werk te
verrichten en een slag te slaan. Dit werkt voor mij altijd
enorm lekker en zorgt ervoor dat ik mijzelf de juiste
aandacht geef op de juiste momenten en mezelf niet
voorbij loop.



Tip 10: Simpliciteit in jouw agenda. 

Deze tip heeft iets minder te maken met mijn agenda, maar
wel grote invloed op de simpliciteit ervan. Ik heb zelf veel
systemen én een geautomatiseerd systeem, dit neemt voor mij
veel werk over en geeft mij op lange termijn minder stress
omdat er geautomatiseerd klanten binnen komen. Dit varieert
van email automatiseringen tot podcasts, voor het leveren van
een continue stroom van waarde, tot een instapprocedure voor
klanten en meer. 

Daarnaast heb ik gekozen om een high end business model te
gebruiken om te groeien, ik ben ervan overtuigd dat dit eraan
bijdraagt om snel hoge omzetten te creëren. 

Voor mij persoonlijk zijn dit onmisbare elementen waardoor ik
die €20k consistent omzet, mijn weekplanning is belangrijk,
maar die is wel hierop gebaseerd. 

11 TOPTIPS WEEKSCHEMA

Ik ga intunen op mijn overtuigingen op geld. 
Ook ga ik kijken hoe de realiteit is van mijn financiën.
Wat nodig is om te transformeren naar een volgend level.
Wat voor nieuwe ideeën ik heb om mijn geld te managen. 

Tip 9: Money Dates 

Plan een moment in om aan jouw financiën te besteden. Ik
doe wekelijks een money date tegenwoordig, om bewust met
geld om te gaan. Geld verdienen is niet hetzelfde als jouw geld
managen. 

Wat doe ik tijdens een money date?

Hier besteed ik bewust aandacht aan, zodat geld in goede
banen wordt geleid. Geld verdienen is niet hetzelfde als geld
managen. Een hogere omzet kan zorgen voor een hoger
uitgavepatroon, waardoor er weer druk komt op het dragen
van de uitgaven. Sinds er moneydates zijn is dit veranderd. 

Tip 11: Gooi je planning in de prullenbak

Ben bereid om jouw planning weg te gooien. 

Als jij voelt dat er andere dingen zijn die prioriteit hebben, omdat
je hier een megasterke drang naar voelt, dan mag je dat gewoon
doen. Laat jezelf niet wijsmaken dat je dan niet succesvol bent,
soms moet je het gewoon hebben van een onderbuikgevoel. Zorg
dat je jezelf goed kent en dat het geen excuus is om je ergens aan
te houden. Maak van jezelf prioriteit, van jouw zielsmissie en van
jouw bedrijf. 

Een weekschema is nog steeds een globale schets, die altijd in
twijfel getrokken mag worden. 



WIL JIJ OOK                       ? 

Hoe jij op commando jouw creatieve brein aanzet, zodat je altijd goede

vernieuwende ideeën ter beschikking hebt. 

Dé tips om jouw omzet consistent hoog te houden gebaseerd op een

'aanbod strategie', ook als je even 'uit' staat.  

Hoe jij die high level klant aantrekt, zodat je omzet razendsnel groeit. 

Wat je precies kan doen om klanten op repeat te maken, zonder

advertenties en extra effort. 

Hoe jij de stroom van geld in jouw bedrijf naar een hoger niveau brengt

en daar vasthoudt. 

Hoe jij simpel de energetics in jouw bedrijf transformeert naar joy en
geluk, in plaats van zwaarte en stress.  

In dit E-book heb je gelezen wat ik zelf precies doe in een week aan

activiteiten, maar zoals ik al eerder aangaf is het super belangrijk om ook

daadwerkelijk inhoudelijk op een hoger niveau je business te runnen. 

In mijn online programma "Steady 20k" deel ik met je hoe jij 20k draait én

behoud op de meest moeiteloze manier. 

Kraak HIER de CODE naar die 20K omzet p.m.
 

  Je ontdekt:

https://janineversteeg.plugandpay.nl/checkout/steady-20k
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