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Dromen kunnen we a l lemaal .

A ls  je  wi l t  dat  je  dromen ook echt  u i tkomen,  dan heb je  een p lan nodig .

Een p lan begint  b i j  het  ontdekken van je  grootste  ver langens . 

Deze ver langens  sturen je  in  de r icht ing  van je  doelen .

Wanneer  j i j  je  doelen verdeelt  in  k le ine stapjes , 

vormen deze stapjes  de weg naar  jouw masterplan .

Dat  persoonl i jke  masterplan komt h ier  in  jouw planner  te  staan .

Zet  vandaag nog de eerste  stap in  de r icht ing  van jouw dromen.

J i j  kunt  d it !

Enkel  goede d ingen,

Sanny

DÉ PLANNER VOOR JE  DOELEN,  DROMEN EN POSITIEVE REMINDERS 

Wat onwijs leuk dat jij aan de slag gaat met deze planner! 
Ik heb deze planner zo ingedeeld dat er genoeg ruimte is voor het noteren 

van al jouw afspraken. Daarnaast plan je hierin ook al je dagelijkse to do’s én de stappen 
die jou dichter bij je droom brengen. Als je al deze activiteiten in deze planner noteert, 

zie jij in één oogopslag hoeveel tijd iets kost en hoeveel tijd er die dag nog over is. 
Verderop in deze planner vertel ik je meer over het maken van een 

goede planning :-)

Bekijk de introduc!evideo
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POSITIEVE MINDSET

Ik houd me al jaren bezig met persoonlijke 
ontwikkeling en ik heb inmiddels duizenden 
mensen geholpen naar een positievere mindset 
en een mooier leven. Het begint allemaal bij 
het bewust worden van je gedachten. Onze 
gedachten vormen namelijk de basis van alles wat 
je nu in je leven ziet, ervaart en voelt.

x Je gedachten worden je gevoelens

x Je gevoelens worden je woorden

x Je woorden worden je overtuigingen

x Je overtuigingen sturen je gedrag

x Je gedrag wordt je gewoonte

x Je gewoontes worden je realiteit

Tips om je bewuster te worden 
van je gedachten:

 Wat er niet in
 je planner staat,   
   gebeurt ook niet.
De afgelopen jaren heb ik heel wat dromen naar 
doelen omgezet. Zo deden er meer dan 2200 
mensen mee aan mijn online cursus Vandaag 
Gelukkig, Morgen Succesvol. Nam ik elk jaar 2 
maanden vrij om te genieten van het leven, en 
mooie reizen te maken, kocht ik mijn droomhuis, 
lanceerde ik twee schoenencollecties en The 
Sanny Side Up Planner. Deze planner wordt 
inmiddels door meer dan 10.000 (!) mensen 
dagelijks gebruikt. Ondertussen ga ik met mijn 
YouTube-kanaal Sanny zoekt Geluk richting 
de 100.000 abonnees. En het mooiste van alles: 
ik werd moeder van twee fantastisch mooie 
dochters.

Als je iets écht wilt, moet je van dromen naar 
doen gaan. Wat niet in je planner staat, gebeurt 
ook niet. Deze vertaalslag ga jij vanaf nu maken 
met The Sanny Side Up Planner.

‘Nog een planner?’ Yes! De afgelopen jaren 
werkte ik met verschillende, losse schriften voor 
het opschrijven van mijn to do’s, het bijhouden 
van mijn agenda en het bewaren van inspirerende 
teksten en foto’s. Vaak waren deze schriftjes 
rommelig, nooit compleet en al helemaal niet 
iets wat je tijdens een meeting op tafel durfde 
te leggen. Ik miste in het huidige aanbod van 
planners een planner die je to do’s, agenda-
afspraken en inspiratie voor een positieve 
mindset combineerde. Deze planner ligt nu 
voor je - Let’s goooo!

Oprichter van het populaire YouTube-platform 
Sanny zoekt Geluk, en het succesvolle online 
programma Vandaag Gelukkig, Morgen Succesvol. 

Sanny Verhoeven

IK  GA JOU HELPEN

Ik ga jou helpen met het verbeteren van je 
mindset! Op verschillende plekken in deze 
planner kom je positieve reminders tegen en 
ik heb 52 exclusieve video’s voor je klaarstaan. 
Deze video’s variëren van korte meditaties 
en visualisaties met opdrachten tot concrete 
tips over mindset en productiviteit. Ik ben er 
supertrots op dat ik je op deze unieke manier 
kan helpen groeien.

GEEN DRIE JARENPLAN

Ik ben absoluut een voorstander van plannen, 
maar een drie- of vijfjarenplan kom je bij mij niet 
tegen. Ik geloof simpelweg niet in zo ver vooruit 
plannen. Ik heb geen flauw idee waar ik sta over 
drie jaar, laat staan over vijf jaar. Ik laat mij leiden 
door mijn intuïtie en waar de flow mij brengt. 
Over een paar jaar heb ik vast weer heel andere 
behoeftes, want elke levensfase brengt weer 
nieuwe verlangens met zich mee.

Ik wens je veel geluk met het plannen van jouw 
droomleven!  

Hoe praat je tegen jezelf? Ben jij je grootste 
fan of ben jij je ergste slavendrijver?

Waar focus jij je op gedurende de dag?   
Ligt jouw focus op een gebrek aan iets of op 
overvloed? Richt jij je op wat er te klagen valt 
of op de dingen waar je dankbaar voor bent?

Wees af en toe eens stil en maak ruimte
voor alle gedachtes die je onbewust hebt 
weggedrukt. Zo blijf je in contact met je 
binnenwereld en wat je op dat moment 
nodig hebt. In contact blijven met jouw 
binnenwereld kun je goed bereiken door 
meditatie. Ook kun je het kleiner maken: 
adem bijvoorbeeld tijdens een autorit eens 
drie keer heel diep in en ‘check’ zo in bij 
jezelf.
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WAAR LIGT DE FOCUS?

‘The Wheel of Life’ is een simpele oefening die als 
uitgangspunt kan dienen bij het stellen van doelen. 
Misschien heb je hem zelfs al eens ingevuld. 
Het mooie is dat je het wiel vaker dan één keer 
kan invullen, omdat het een momentopname 
weergeeft. Het laat je zien waar je nu staat in je 
leven en dit verandert natuurlijk met de tijd.

Het wiel is onderverdeeld in negen levensthema’s: 

x Gezondheid

x Liefde

x Relaties

x Werk

x Geld

x Plezier

x Emoties

x Persoonlijke groei

x Tijd (als in tijd die je beschikbaar hebt).

VoorbeeldIk wil je vragen om voor jezelf de levensthema’s in 
het wiel een score te geven op een schaal van 
1 tot 10. 1 is ‘slechter dan slecht, direct werk aan 
de winkel’ en 10 is ‘geweldig, niets meer aan doen’.

Ingevuld ziet dat er bijvoorbeeld zo uit. 

Je ziet direct welke thema’s aandacht kunnen 
gebruiken. In dit voorbeeld kan deze persoon 
werken aan: gezondheid (5), relaties (5) en emoties 
(6), maar staat het verbeteren van de scores op 
geld (3) en werk (4) voorop, omdat die het laagst 
scoren.

Geef jezelf nu eens een cijfer op schaal van 1 tot 
10 voor alle thema’s, trek een lijn en kleur het vak 
in. 

Noot: Daag jezelf uit door de thema’s waar je 
jezelf een 7 voor geeft, jezelf nog een tweede 
keer af te vragen of het niet stiekem een 6 is 
of juist een 8 moet zijn. Een 7 is vaak een 
veilige keuze.

GEZONDHEID ......

LIEFDE ......

EMOTIES ......

PERSOONLIJKE GROEI .....

2
1

3
4
5
6
7
8
9
10

‘WHAT YOU GET BY ACHIEVING YOUR GOALS 

IS NOT AS IMPORTANT AS WHAT YOU 

BECOME BY ACHIEVING YOUR GOALS.’

- Henry David " oreau 

9 RELATIES ......
5

WERK ..... 
4

GELD ..... 
3

PLEZIER ......
9

TIJD ..... 
7

8

6

5

14
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Weekdoel 2:

Subdoelen:
Duur:

Nieuwe website live op vrijdag

- Headerfoto maken & plaatsen

- Bio afschrijven

- Algemeen contacte-mailadres

instellen via Google Mail

- Website testen mobiel

1 uur

3 uur

1 uur

Weekdoel 1:

Subdoelen:
Duur:

500 euro per maand sparen 

- Kleding uitzoeken om te verkopen

- Maandelijkse uitgaven verzamelen

- Weekboodschappenlijst maken

3 uur

2 uur

FOCUSPAGINA’S

Voorafgaand aan elke nieuwe week start je met 
het invullen van de focuspagina’s.

Reflectie op vorige week: 
Hier blikken we door middel van twee vragen kort 
terug op de vorige week. Wat ging goed? Wat kon 
beter? Als je deze vragen elke week beantwoordt, 
word jij je steeds bewuster van jouw gevoel en zie 
je steeds duidelijker waar jij kunt bijsturen.

Focus voor komende week:
Elke week heeft een thema en hier vind je ook de 
video en de bijpassende inzichtsvraag. Je opent 
deze video door de QR-code te scannen met je 
telefoon. Dit doe je in je camera of met een 
QR-code app.

Weekdoelen & to do’s voor 
komende week:
Hier schrijf je op wat de komende week ábsoluut 
moet gebeuren. Vul hier niet meer dan twee 
of drie grote weekdoelen in, want dan is je 
week (in combinatie met je afspraken en wat 
ad-hocdingen tussendoor) al snel vol. Zorg ervoor 
dat minstens één van deze weekdoelen te maken 
heeft met je droomdoel. Het droomdoel (oftewel 
je grote verlangen) is het doel dat je voorin deze 
planner formuleerde.

Op deze focuspagina heb je veel schrijfruimte 
voor al je to do’s, zodat je een groot weekdoel 
kunt onderverdelen in kleinere subdoelen. Dit is 
hét moment waarop je even goed mag nadenken 
over hoe lang je over één taak denkt te doen, 
zodat je planning ook echt haalbaar en realistisch 
wordt. Houd daarnaast rekening met reistijd en 
voorbereidingstijd. In de rechterkolom noteer je 
alle overige to do’s die de komende week écht 
moeten gebeuren.

TOEGANG TOT 52 
EXCLUSIEVE SANNY 
SIDE UP VIDEO’S

Elke week staat er op de focuspagina een 
video voor jou klaar. Je kunt de video’s 
bekijken door de QR-code op die pagina 
te scannen. 

Open de camera op je smartphone en 
richt deze camera op de QR-code. 
Er zijn ook speciale apps waarmee je 
QR-codes kunt scannen en 
openen. Bovenin je scherm wordt 
vervolgens een link weergegeven. Als je 
op deze link klikt, kun je de video op je 
beeldscherm bekijken. 

De ‘Sanny Side Up Video’s’ duren zo’n 
twee tot zes minuten en vaak bevatten 
ze een bijbehorende inzichtsvraag. Het 
doel van alle video’s is om je meer inzicht 
te geven in je mindset en productiviteit. 
Deze video’s geven jou een positieve 
boost, zodat je zin krijgt om aan de slag 
te gaan!

Let op: de video's blijven tot 2 jaar na 
aankoop beschikbaar. 

‘IF YOU HAVE GOOD THOUGHTS 

THEY WILL SHINE OUT OF YOUR 

FACE LIKE SUNBEAMS, AND YOU WILL 

ALWAYS LOOK LOVELY ’

Weekdoel 3:

Subdoelen:
Duur:

Voorstel maken voor klant X

- Invulling van alle te leveren

diensten op een rijtje

- Prijs opvragen tekstschrijvers

- Beeldmateriaal zoeken 1 uur

Duur:Overige to do’#:
2 uur

1 uur

Bonnen verzamelen boekhouder

Cadeautje kopen voor verjaardag mama

Interviewvragen maken en mailen 30 min

Subdoel

To do’#

30 min

30 min

30 min

30 min

30



20 21

ALS IK MIJN DOEL GEHAALD HEB,  DAN VOEL IK MIJ . . .

DROOMDOEL DIT DOEL HALEN BETEKENT VOOR MIJ :

SUBDOEL "  GEREALISEERD OP:

!

VAN DOEL NAAR TO DO

TO DO’S

DOEL OPBREKEN IN SUBDOELEN

SUBDOEL "  GEREALISEERD OP:

!

TO DO’S

SUBDOEL "  GEREALISEERD OP:

!

TO DO’S

SUBDOEL "  GEREALISEERD OP:

!

TO DO’S

SUBDOEL "  GEREALISEERD OP:

!

TO DO’S

SUBDOEL "  GEREALISEERD OP:

!

TO DO’S
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Weekdoel 2:

Subdoelen:
Duur:

Weekdoel 1:

Subdoelen:
Duur:

Weekdoel 3:

Subdoelen:
Duur:

TO DO'S VOOR KOMENDE WEEK

Duur:Overige to do'#:

Focu# VOOR KOMENDE WEEK

Vertrouwen houden in je doel 
Als we ambitieuze doelen stellen (het ‘wat’), dan 
hebben we vaak de neiging om exact die route 
ernaartoe te willen bepalen (het ‘hoe’). Je wilt 
de regie houden en de subdoelen een voor een 
afgaan. Wanneer het anders loopt dan hoe het 
zou ‘moeten’, raak je van slag en gefrustreerd. 
Als je zo krampachtig vasthoudt aan hoe het zou 
moeten gaan, dan mis je daardoor kansen die zich 
onderweg  aanbieden. Je ziet ze niet, want je hebt 
je blik strak gericht op die ene uitgestippelde 
route.

Weet dat er altijd meerdere manieren zijn om 
er te komen en dat je subdoelen dus kunnen en 
mogen veranderen. Door flexibel in het ‘hoe’ te 
zijn, kan je altijd bijsturen.

In deze video vertel ik je hoe 
je meer in flow kan blijven, 
wanneer de wereld om je heen 
verandert. 

Bekijk de videoBekijk de videoBekijk de video

REFLECTIE  OP VORIGE WEEK

Welk gevoel houd je over aan vorige week?

Hoeveel last van stress had ik vorige week?

Wat ging goed? 

Wat kon beter?

Selfcare momenten:

Welk inzicht neem ik mee naar volgende 
week?:

Cijfer
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MAANDAG .. . . . . . . . . . . . .

Wat zou vandaag geweldig maken?
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Wat zou vandaag geweldig maken?
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Wat zou vandaag geweldig maken?
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DONDERDAG .. . . . . . . . . . . . .

Wat zou vandaag geweldig maken?
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VRIJDAG .. . . . . . . . . . . . .

Wat zou vandaag geweldig maken?

      Maand:
ZATERDAG .. . . . . . . . . . . . .

Wat zou vandaag geweldig maken?

ZONDAG .. . . . . . . . . . . . .

Wat zou vandaag geweldig maken?
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Ik ben trots op:

Water: Cijfer:

Dit ging goed vandaag:

Water: Cijfer:

Mijn doel halen betekent voor mij:

Water: Cijfer:

Ik ga beter met stress om als ik:

Water: Cijfer:

Ik ben dankbaar voor:

Water: Cijfer:
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‘VOOR HET GEVAL JE HET WAS VERGETEN: JE DOET ER TOE,

 JE BENT GELIEFD, JE BENT HET WAARD. HET LEVEN IS MAGISCH!

- Sanny Verhoeven

No!!e#


