
PASSIE

WEEK 1

WAT GA JE LEREN?

Waar jouw passie ligt in de party planning sector

Welke talenten je hebt en wat je kan uitbesteden

Het verschil tussen een party planner en party stylist



01. In mijn omgeving sta ik bekend als:

05. Dit maakt mij gelukkig:

02. Dit is waarom ik een eigen bedrijf wil starten:

03. Hier wil ik mijn toekomstige klanten mee helpen: 

04. Omschrijf jezelf in drie woorden:

OVER MIJ
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Hier ben ik goed in:

Hier ben ik minder goed in:

Deze drie woorden omschrijven mij:

Dit wil ik nog leren:

Beantwoord de

vragen in je eigen

woorden en blijf

dicht bij jezelf. Het

kan zijn dat je niets

wilt uitbesteden of

het liefst alles

uitbesteedt. Het

gaat om jouw

talenten en hoe die

het beste tot uiting

komen. Er is geen

goed of fout!

TIP

NOTITIES

MIJN KWALITEITEN
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Hier heb ik leveranciers voor
nodig:

De party planning sector kent

verschillende leveranciers. Je kunt ervoor

kiezen om alle onderdelen van je

opdracht zelf uit te voeren. Van

ballondecoratie tot de tafeldekking. Of je

schakelt leveranciers in. Ook al kun je

alles zelf, soms is het fijn om het toch uit

te besteden. Zo heb je meer tijd over

voor andere dingen, zoals foto's maken

van je prachtige werk ;)

Inzicht krijgen in wat je wel en niet

leuk vindt om te doen.

Weten wat je kunt uitbesteden

DOEL

UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?
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Hier heb ik geen leveranciers
voor nodig:

Dit vind ik het allerleukst om te
doen tijdens een opdracht:

Dit vind ik het minst leuk om te
doen tijdens een opdracht:
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