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1-DAAGSE PLAN VAN AANPAK WORKSHOP

SNEL EEN PLAN VAN AANPAK MAKEN?

PERSOONLIJKE PLANNEN (POP), MOBILITEIT?

JAARPLAN, AFDELINGSPLAN OF STRATEGIEPLAN?



INSPIRATIE-PLAN.NL
1-DAAGSE PLAN VAN AANPAK WORKSHOP

INSPIREREND PLAN VAN AANPAK

Hoe kun je snel en effectief doelen bereiken als team of als 

individu? Hoe organiseer je jouw eigen succes. Hoe creëer 

je vernieuwingen die echt bij je passen. Hoe haal je meer uit 

talenten. En vooral... hoe kom je effectief en gemotiveerd in 

actie, het gevoel van ‘ervoor gaan’. Met het inspiratie-plan® 

ga je in één dag doelen helder benoemen, prioriteren en 

visualiseren in een overzichtelijk en realistisch plan. Het 

inspiratie-plan® is geschikt om individueel in te zetten en 

voor teams, afdelingen of thema’s.

UITDAGINGEN

Er zijn doelen die je wilt 

bereiken, en je wilt zeker 

weten dat je die effectief 

bereikt. Daarom heb je 

uitdagingen zoals: 

• Hoe krijg ik een helder 

overzicht over wat ik 

allemaal erg belangrijk vind?

• Hoe kan ik ordening 

creëren in de diverse 

wensen en doelen?

• Hoe krijg ik meer focus en 

motivatie?

• Hoe vind ik extra inspiratie 

en daadkracht om doelen 

ook echt te realiseren?

• Hoe matchen we 

teamdoelen of jaarplannen 

met persoonlijke talenten en 

ambities?

• Hoe pakken we 

gezamenlijk effectief een 

thema aan?

OPLOSSINGEN

Het inspiratie-plan® is een 

krachtige en snelle methodiek 

om tot geïnspireerde acties te 

komen. We helpen je overzicht 

creëren, stimuleren je om 

keuzes te maken en besluiten 

te nemen tijdens de workshop. 

Je maakt een compleet en 

realistisch uitvoerbaar plan. 

Het plan blijft doorwerken na 

de workshop.

AANPAK

In deze praktische workshop 

maak je binnen 1 dag direct 

een realistisch plan door:

• Overzicht te scheppen in al 

je doelen, wensen en 

behoeften.

• Te focussen, prioriteiten te 

stellen en keuzes te maken 

• Criteria te bedenken die 

voor jou aangeven wanneer 

je doelen bereikt zijn. 

• Acties te plannen die nodig 

zijn om je wensen succesvol 

te realiseren. 

• SMART aanpak.

Je maakt keuzes, benoemt 

aantoonbare resultaten en je 

plant doelgerichte acties. Voor 

een teamplan of afdelingsplan 

is er een groepsproces, voor 

een gemeenschappelijke visie 

met draagvlak. De workshop is 

inclusief een inspiratie-plan® op 

een groot planbord.

(Bekijk het filmpje op de site.)

INSPIRATIE-PLAN®

De kracht van mensen zit 'm in 

wat ze beweegt. Waar ze hun 

bed voor uit komen. Die kracht  

activeren en focussen voor 

betere prestaties, is mijn 

business. Bedrijven kiezen mij 

vanwege de: 

• Focus op inspiratie 

• Zakelijke aanpak

• Effectieve formules

• 100% praktische opzet

 

INFO

Tiny Kanters MKM

www.inspiratie-plan.nl

info@inspiratie-plan.nl

0294 - 75 20 85

06 - 48 41 98 58

 

 

 

 

WANNEER ZET JE HET INSPIRATIE-PLAN  IN?

• Voor persoonlijke effectiviteit en POP-plannen 

• Voor afdelingsplannen en teamplannen en strategie

• Voor verkoop-, MVO-, marketing- plannen, etc.

• Voor Plan Van Aanpak en development trajecten

• Voor mobiliteitsplan of outplacementplan

®


