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GUIDELINE

Je vult hem digitaal op je computer in. 
Je print hem uit en je vult hem in met een pen of een potlood. 

In je netwerk top 20 houd je je meest toegewijde relaties bij. De mensen waar je een
goede band mee hebt of actief aan het opbouwen bent die leiden tot je doelen.
Zet jezelf op scherp door heel helder te hebben wat je precies gaat doen om de juiste
mensen in je netwerk toe te voegen, welke vragen je hebt aan anderen en welke doelen
je nog meer helpen. Als jij jezelf traint om hierin de juiste vragen te stellen en
richting te geven aan je acties, zal het altijd leiden tot de resultaten die je voor ogen
hebt.
Rechts op de pagina vind je tabbladen. Als je op het huisje drukt kom je altijd op de
index pagina terecht. Daar kun je de pagina kiezen waar je naar toe wilt. Net als op de
tabbladen. 
Gebruik de pagina met reflecties om steeds effectiever te gaan netwerken en de relaties
die je hebt op te volgen. 
Vergeet je successen niet te vieren. Elke stap is er 1!

Deze planner is speciaal gemaakt om de doelen die jij hebt met netwerken te behalen door
overzicht te behouden.. Dit is de plek waar jij bij kan houden wat die doelen zijn, hoe je die
gaat bereiken, welke netwerken je hebt, wie je ontmoet en bijhoudt wat hier de status van
is.

Zo gebruik je hem:
In de masterclass video vind je een uitgebreide uitleg + oefeningen om deze planner zo
optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. 

De planner is zo gemaakt dat je hem elk jaar opnieuw kunt gebruiken.. Sla hem daarom 1 keer
leeg op en 1 keer met een naam: 'Devoted netwerk planner jaar 1'.. Dan voorkom je dat je voor
het volgende jaar je planner hoeft leeg te halen. 

De planner is interactief en invulbaar. Er zijn twee manieren om hem te gebruiken;
1.

2.

Nog een aantal tips:

Succes & ontzettend veel netwerkplezier. 

Liefs,  
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JANUARI REFLECTIE
Mijn reflectie van deze maand

Deze resultaten heb ik behaald

Notities
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FEBRUARI REFLECTIE
Mijn reflectie van deze maand

Deze resultaten heb ik behaald
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MAART REFLECTIE
Mijn reflectie van deze maand
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Mijn reflectie van deze maand
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Mijn reflectie van deze maand
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Mijn reflectie van deze maand
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Mijn reflectie van deze maand
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Mijn reflectie van deze maand
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JAAR REFLECTIE
Dit heeft dit jaar geweldig gemaakt

Hier stop ik vanaf nu mee

Doelen voor het nieuwe jaar
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LET'S CONNECT!

Netwerkoverz icht

Dankjewel Voor het gebru iken van deze creat ie  W il
je contact maken of leren meer u it je netwerk te
halen? Kl ik op de onderstaande l inks .

I k  ontmoet je graag !  L i efs ,  
Sab ine van der Hulst

http://www.sabinevanderhulst.nl
https://open.spotify.com/show/3lSWqHFQjg2eYbZrUNHg7h?si=052013c59b0641e5
https://www.linkedin.com/in/sabinevanderhulst/
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