
Planners zijn er in allerlei vormen en met verschillende doelen. Bedenk waarom jij een
planner nodig hebt en hoe je deze wilt gebruiken. Wil je wekelijks meer overzicht en
meer focus op je to-do's? Of wil je juist op langere termijn beter doelen stellen? Met
deze info kun je op zoek naar een planner die hierop aansluit. 

Bepaal wat je naast inzicht en structuur nog meer belangrijk vindt. Zo heb je planners
die extra aandacht besteden aan doelen stellen en bereiken, meer balans in je leven of
juist zorgen voor dagelijkse inspiratie. 

www.pggmenco.nl

Bepaal wat je naast het doel nog meer belangrijk vindt. Zo heb je planners in het
teken van mindfulness, self-care en reizen. Vaak met allerlei tips en tricks voor een
portie dagelijkse inspiratie. 

 Stap 4: Kies je vorm     

Andere soorten planners     

Het woord zegt het al: een planner helpt jou om je tijd zo slim

mogelijk te plannen. Wel zo handig als je met je drukke baan

standaard tijd tekort komt. Maar welke planner kun je dan het beste

aanschaffen? Met déze stappen kies je er eentje die bij jou past. 

Een planner kopen?  
Zo kies je een exemplaar dat past bij jou!

Stap 1: Bepaal je doel  

 Stap 3: Aanvullende extra´s     

 Stap 4: Kies je vorm     

De StructuurJunkie planner helpt je bij

het aanbrengen van structuur om zo

productiever te zijn en je doelen te

bereiken.  

 Stap 2: Kies je thema    

De Balans planner biedt naast een

weekoverzicht veel ruimte voor

lijstjes en doelen. De inhoud is in

bulletstijl gericht op tijd besparen

en meer balans te creëren.  

De Mascha Planner komt met veel extra's. Een
notitieboekje, kaarten, maandstickers en
labelstickers. 

Familieplanners: Een vergadering, zwemles of dat uitje naar
tante Ria. Je moet het maar onthouden. Niets is dan handiger
dan een familieplanner. 
Familieplanner XXL
Maak je eigen familie planner 

Bugetplanners: Meer overzicht op je financiën of sparen voor
die droomreis? Een budgetplanner helpt je! 
Fitly - Budget Planner 
Money Planner by PorteRenee

Naast planners voor het stellen van doelen en overzicht, zijn er
ook allerlei planners die jou het leven een stukje makkelijker
kunnen maken. 

De Selfcare planner bevat

oefeningen om je af te helpen van

slechte gewoonten, verborgen

angsten en negatieve
gedachtepatronen.

De SuccesPlanner is een combinatie van

een jaarplanner met een lifecoach op

papier’. Het is de tool als je meer

inzicht wilt in je tijd en bepaalde

persoonlijke doelen wilt bereiken. 

Naast de inhoud is de vorm van je planner ook belangrijk. Je hebt planners met een
ringband, gebonden met een harde kaft of juist een herbruikbare kaft. En wil je een
compact A5 formaat of juist lekker veel ruimte? Ook is de opmaak van iedere planner
anders: verticaal, horizontaal en allerlei soorten papier. Bekijk dus vooral wat jij handig
vindt. 

De To Do planner is zo ingericht dat

je dagelijks al jouw afspraken,

prioriteiten, to-do's en notities

kwijt kan en dat in een compact A5

boek met ringband. 

De Flow planner biedt naast het noteren
van taken en doelen allerlei extra's. Denk
aan een maaltijdplanning en focus op water
drinken. 

Veel planners komen met allerlei extra's. Denk aan een app die je naast je planner
kunt gebruiken. Maar ook aan stickers of stiften die je planner helemaal compleet
maken. 

De passion planner heeft een lekker

handig formaat die altijd in je tas

past.
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