
Week Planner I Tracker

Vliegt jouw week ook zo snel voorbij? Probeer dan eens stil te staan bij wat je de komende week wilt bereiken, wat zijn je doelen, hoe ga je deze 
behalen en erg belangrijk: wat is hiervoor nodig? Het is bewezen dat er meer van je voornemens terecht kom, als je deze van tevoren duidelijk 
in kaart brengt en opschrijft. We hebben daarom een steuntje in de rug voor je gemaakt, zodat je elke week met een duidelijk overzicht kunt 
beginnen. 

Hoe werkt het? 
Stap 1: Je begint onderaan met het invullen van jouw weekdoelen. In het linker blok schrijf je hoe vaak je wilt bewegen, wat jouw voornemens 
zijn op het gebied van voeding en hoe je ervoor gaat zorgen dat jouw leven in balans is.

Stap 2: Wanneer je je doelen hebt vastgesteld, ga je in de blokken ernaast de doelen per onderwerp specificeren. Drie keer sporten is een goed 
voornemen, maar wanneer ga je dit doen en wat ga je precies doen? Wees zo specifiek mogelijk! 

Stap 3: Kleur aan de hand van jouw behaalde doelen bovenin de balletjes in. Elke keer als je gesport hebt kleur je een balletje roze, heb je je aan 
jouw voedingsdoelen gehouden vandaag? Balletje kleuren! Wij hebben drie kleuren voor je vastgesteld, maar mocht jij andere activiteiten willen 
tracken, dan kun je deze invullen bij de onderste drie lege balletjes. 

Succes met het behalen van jouw weekdoelen!
Vergeet aan het eind van de week niet te evalueren hoe het is gegaan. Wat ging er goed? Wat had beter gekund? En wat voor cijfer geef je deze 
week? Neem dit mee in je planning van de week erop, zo blijf je jezelf verbeteren.
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VOORBEELDVOEDING BEWEGING ME TIME
Ma (8:00): Fitchannel 
Afvallen met Carlos
Wo (17:00): Gym

Afvallen met Carlos
Vr (14:00): Fitchannel 
Body pump les

Zo: Strandwandeling

Vaker de trap ipv lift

Ma: Pasta Salade
Extra portie voor werk
Di: Gevulde Paprika
Wo: Maaltijd soep
Extra portie voor werk
Do: Ovenschotel
Vr: Vega Kapsalon
Za: Uit eten :) 
Zo: Pokebowl

Ma & Do boodschappen

Ma & Wo: half uur
eerder opstaan om
voor werk rustig te
ontbijten.

Do: Naar de bios 

Zo: Strandwandeling
Za: Uit eten
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Meer bewegen:

1 x extra beweging

Gezond eten:
Van te voren plannen
2 x boodschappen doen 
voor de hele week
Minder gehaast leven:
Me time inplannen

3 x sporten
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