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Ambitieuze SMART doelen 
Wie je wordt op de doelen stellen reis is nog waardevoller dan 
de resultaten die je bereikt.  
 
Resultaten zijn belangrijk en doen ertoe. Uiteindelijk stellen wij 
een doel omdat wij hiermee een bepaald resultaat willen 
behalen. Dit resultaat kan van alles zijn. Een nieuwe auto, een 
eigen uitgebracht boek, een ideaal gewicht, een droomvakantie 
of bijvoorbeeld een nieuwe vriendschap. 
 
Los van de resultaten die belangrijk zijn leveren ambitieuze 
doelen je iets op wat nog veel waardevoller is dan deze 
resultaten. En dit is de groei die je als persoon realiseert op de 
doelen stellen reis. Nadat je resultaten hebt behaald ben je een 
betere versie van jezelf geworden. Je bent gegroeid op de reis, 
hebt je verder ontwikkeld en bent beter geworden dan je al was. 
 
Je hebt een ‘gap’ gedicht en met het dichten van deze ‘gap’ heb 
je nieuwe eigenschappen en vaardigheden ontwikkeld. Dit stelt 
je in staat om ook in de toekomst structureel betere resultaten te 
blijven behalen.  
 
Een ‘gap’ overbruggen betekent dat je iets moet hebben 
overwonnen om jouw doel te bereiken. Het is deze persoonlijke 
overwinning die van jou een betere versie van jezelf maakt. Elk 
ambitieus doel wat je stelt brengt twijfels, onzekerheid, 
uitdagingen en weerstand met zich mee. Je wordt uitgedaagd, 
geprikkeld, je doorzettingsvermogen wordt op de proef gesteld 
evenals je vermogen om oplossingen te bedenken voor de 
uitdagingen waar je mee te maken krijgt.  
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Wanneer jij jouw doel bereikt, dan heb je deze ‘gap’ gedicht, je 
bent gegroeid op de doelen stellen reis en dit is nog waardevoller 
dan de resultaten die je hebt bereikt.  
 
Het is goed om regelmatig een moment stil te staan bij je eigen 
vorderingen en de succesjes en successen die je hebt bereikt. 
Door op vaste momenten, bijvoorbeeld elke week (of elke dag) 
even een moment te vinden om je vorderingen op te merken, 
maak je nieuwe energie vrij om ook de komende week weer 
gemotiveerd actie te ondernemen. Niets is meer motiverend om 
door te gaan dan je eigen bereikte (kleine) succes(sen)(jes).  
 
Er gebeuren genoeg zaken waar je geen enkele invloed op hebt. 
Waar je wel altijd invloed op hebt is waar jij jouw focus op richt.  
 
Waar jij je focus op richt is weer bepalend voor de gedachten die 
je krijgt, de acties die je wel of niet onderneemt en daarmee de 
resultaten die je wel of niet bereikt. Maar nog belangrijker dan de 
bereikte resultaten is dat je focus bepalend is voor de betere 
versie van jezelf als persoon die jij gaat worden op de doelen 
stellen reis.  
 
Dat wat je aandacht geeft dat groeit 
 
Misschien heb je deze kreet ook al heel vaak gelezen? Maar is 
aandacht geven aan iets voldoende om doelen te bereiken? Of 
dien je meer stappen te zetten om doelen te bereiken? En zo ja, 
wat zijn deze stappen dan? 
 
Focus is absoluut een belangrijke eerste stap om doelen te 
bereiken. Focus is geconcentreerde aandacht. En SMART 
doelen zijn een voorwaarde om je goed te kunnen focussen.  
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In dit gratis ebook lees je alles over SMART doelen en krijg je 
voorbeelden aangereikt. Voorbeelden waarbij ik je stap voor stap 
meeneem in het SMART maken van doelen.  
 
Na het lezen van dit ebook weet jij alles over SMART doelen, 
waarom dit belangrijk is, wat de voordelen zijn en kan jij ook zelf 
snel en eenvoudig jouw doelen SMART omschrijven. 
 
Maar waarom is focus eigenlijk zo belangrijk? SMART doelen is 
een voorwaarde om je goed te kunnen focussen en dat wat je 
aandacht geeft dat groeit zegt men. 
 
Maar wat gebeurt er nu precies als je begint te focussen? 
 
Wanneer je begint te focussen op iets dan gebeuren er een paar 
dingen. 
 
Als eerste begin je ideeën te krijgen over hoe je deze ideeën kan 
realiseren. Als tweede, doordat je ideeën begint te krijgen word 
jij je ook bewust van de hulpbronnen welke jij kan gaan 
inschakelen. En als derde ga je motivatie voelen om ook in actie 
te komen. Je bent geïnspireerd om werkelijk actie te gaan 
ondernemen. Doordat je focus behoudt op jouw doel ontwikkel je 
nieuwe vaardigheden die jou in staat stellen om jouw ambitieuze 
doelen ook te bereiken. En je krijgt constant feedback. Deze 
feedback stelt je in staat om bij te sturen daar waar nodig en stap 
voor stap in de richting van jouw doel te blijven bewegen. 
 
Wanneer ik mijn focus op mijn website richt dan begin ik ideeën 
te krijgen wat ik kan doen om mijn website verder uit te bouwen. 
Ik krijg ideeën over nieuwe blog onderwerpen, nieuwe boeken en 
mogelijke video´s.  
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Ik vraag mezelf af waar bezoekers van mijn site geïnteresseerd 
in zijn en waarmee ik hun van dienst kan zijn. Aansluitend vraag 
ik mij af hoe ik mijn bezoekers kan prikkelen om mijn blogs te 
lezen en mijn ebook te downloaden? Daarbij ga ik op zoek naar 
inspirerende voorbeelden en websites die dit al goed doen. Wat 
kan ik van hen leren? Wat doen zij goed? Wat kan ik nog beter 
doen?  
 
Wanneer ik blijf focussen en aandacht blijf geven aan mijn 
website dan groeit mijn website, het aantal blogs groeit, het 
aantal te downloaden ebooks groeit en de bezoekersaantallen 
groeien.  
 
Alleen aandacht geven is slechts een eerste stap. Wat ik vaak 
zie en hoor is dat mensen zeggen dat zij geloven hun doel te 
kunnen behalen. Natuurlijk moet je geloof hebben in de 
haalbaarheid van je doel, maar geloof alleen levert je helemaal 
niets op, in ieder geval geen resultaten. 
 
Ambitieuze SMART doelen en focus behouden 
 
Je zal focus dienen te behouden en ook geïnspireerde actie 
dienen te ondernemen. Maar het is onmogelijk om focus te 
behouden als je niet precies weet wat je wil bereiken. Je dient 
jouw doel helder en scherp op je netvlies te hebben staan. Alleen 
dan kan je focussen. Alleen dan kan je heel geconcentreerd je 
aandacht en energie op je doel richten. Binnen je focusgebied 
neem je veel meer waar en ook neem je veel scherper waar. 
Denk hierbij maar aan het brandpunt van een vergrootglas. Je 
gaat oplossingen zien voor de uitdagingen waarmee je 
geconfronteerd wordt.  
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Focus is derhalve een belangrijke eerste stap in het doelen 
stellen proces.  
 
En SMART doelen zijn een voorwaarde om focus te behouden.  
 
In dit ebook leer jij alles wat nodig is om voortaan je doel SMART 
te maken en focus te behouden.  
 
Ik wens je heel veel leesplezier en succes op jouw doelen stellen 
reis. 
 
Jeroen Langeveld 
 
September 2016  
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Wat is SMART?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om doelen nauwkeurig en specifiek te omschrijven wordt vaak 
de term SMART gebruikt. Laten we beginnen met het concreter 
maken van de term SMART.   
 
Specifiek 
 
De S staat voor Specifiek. Specifiek houdt in dat je precies weet 
wat je wilt bereiken. Hoe meer details je toevoegt, hoe specifieker 
je bent. Voeg dus altijd details toe aan je doelen. Details maken 
het verschil!  
  

http://www.doelenstellengids.nl


Vol vertrouwen SMART doelen bereiken 
   
 

 
ebook SMART doelen -  DoelenStellenGids.nl  - Pagina  10 

Meetbaar 
 
De M staat voor Meetbaar. Meetbaar betekent dat het mogelijk 
is om je vorderingen te meten zodat je objectief kunt vaststellen 
of je dichter bij de realisatie van je doel komt of niet. Meetbaar 
houdt dus ook in dat je weet wanneer je doel behaald is. Een 
doel heeft een eindpunt. Een doel zonder eindpunt is geen doel 
maar een doorlopend proces.  
 
Ambitieus 
 
Vaak wordt de A van SMART uitgelegd als ‘acceptabel’. Ik ben 
van mening dat acceptabele doelen geen passie oproepen en 
van acceptabele doelen kom je niet in een flow. Er bestaat niet 
zoiets als niet-acceptabele doelen. Doelen die je stelt en 
gebaseerd zijn op je eigen basiswaarden zijn immers altijd 
acceptabel voor jou. Je kunt wel niet-acceptabele deadlines 
stellen waarbinnen je doelen gerealiseerd dienen te zijn, maar 
dat is wat anders (zie Tijdgebonden).  
 
Ik hanteer bij mijn SMART doelen de A van Ambitieus. Zodat de 
doelen die je kiest je interesse hebben en je uitdagen. Je bent 
dan bereid er tijd en energie in te stoppen omdat het jou ook 
genoeg oplevert. Je gaat immers uit van een win-win-win, dus 
ook van een win voor jezelf.  
 
Waarom onderneem je actie? Wat levert het je op? Schrijf de 
voordelen van het realiseren van je doel op. Zorg dat je 
voordelen helder en scherp op het netvlies staan. Stel jezelf 
minimaal vijf keer de ‘waarom’ vraag. Waarom wil ik dit doel 
realiseren?  
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Alleen als de voordelen groot genoeg zijn ten opzichte van de 
inspanning die je moet leveren om je doel te gaan realiseren, zal 
je daadwerkelijk actie gaan ondernemen. Alleen dan is er sprake 
van een 100% commitment en ben je vastberaden om je doel te 
realiseren. En een houding van 100% commitment resulteert in 
het kunnen omgaan met problemen die je op je weg naar je 
eindbestemming zeker tegenkomt.  
 
Resultaatgericht 
 
De R staat voor Resultaatgericht. Om resultaatgerichte acties 
te kunnen ondernemen is het belangrijk om eerst 
resultaatgerichte doelen stellen, ze helder op je netvlies te 
krijgen, en niet inspanningsgerichte doelen. Puur en alleen een 
inspanning verrichten is niet waar het om gaat. Het gaat om het 
resultaat, om het doel wat je uiteindelijk met de inspanningen die 
je gaat verrichten wil bereiken.    
 
Tijdgebonden 
 
De T staat voor Tijdgebonden. Persoonlijk vind ik de factor tijd 
een minder belangrijk onderdeel van het geheel. Van belang is 
de prioriteit die je eraan geeft. Een deadline kan bijdragen aan 
een gevoeg van noodzakelijkheid om aan te vangen met je doel. 
Sommige mensen hebben een deadline nodig om in beweging 
te komen.  
 
We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd tot onze 
beschikking. Het verschil maak je door de juiste prioriteiten te 
stellen. Focus je op zaken die ertoe doen en waarmee je het 
verschil maakt!  
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Mijn ervaring is dat je bepaalde zaken niet kunt forceren. Als je 
vanwege de tijdslimiet die je gesteld hebt zaken gaat forceren 
dan ga je per saldo tijd verliezen in plaats van winnen. De tijd die 
je wint door iets te forceren verlies je vervolgens weer dubbel en 
dwars door het forceren.  
 
Voorbeelden van SMART doelen 
 
In de volgende hoofdstukken laat ik aan de hand van diverse 
voorbeelden zien hoe ook jij met hulp van deze SMART-
systematiek van jouw idee een krachtig doel kunt maken én 
realiseren.  
 
Wil je na het lezen van dit ebook extra informatie over dit 
onderwerp of heb je vragen, stuur mij dan een kort mailtje met je 
vraag naar jeroen@doelenstellengids.nl.  
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Voorbeeld 1 | Website opzetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het idee speelt al langer bij mij om een 2e website op te zetten. 
In deze blog neem ik dit als uitgangspunt en als voorbeeld van 
idee naar SMART doel. In 5 stappen laat ik je zien hoe je van 
een idee een SMART omschreven doel maakt.  
 
En ja, ik vind dit leuk. In eerste instantie zag ik enorm op tegen 
het opzetten van een website voor de Doelen Stellen Gids. Het 
ontbrak mij aan kennis en kunde op dit gebied. Ik had werkelijk 
geen flauw idee hoe ik dit moest gaan doen en hoopte stilletjes 
dat iemand anders dit wel voor mij zou doen.  
 
Nu weet ik dat hopen geen strategie is. Hopen is een teken van 
zwakte. Als je een verandering wil, dan neem je 
verantwoordelijkheid en kom je zelf in beweging.  
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Natuurlijk is dit een keuze. Je hebt altijd een keuze. Mijn 
leerervaring hierbij is dat je soms ook een klein beetje moet 
doorzetten. Iets de kans moet geven om te groeien. De kans 
moet geven om er beter in te worden en daarmee het de kans 
geeft om het leuk te gaan vinden. Misschien zelfs wel zo leuk dat 
ik zomaar 10.000 uren ga oefenen.  
 
Vaak wordt een doel als volgt omschreven:  
 

Ik wil een 2e website opzetten. 
 
Dit doel is natuurlijk verre van SMART. Het is meer een vaag 
idee, bijna een nieuwjaarswens, maar nieuwjaarswensen werken 
niet.  
 
Hoe maak ik mijn doel nu SMART?  
 
In vijf stappen van idee naar SMART doel.  
 
Stap 1  Maak het specifiek  
 
Ik ga mijn doel nu eerst specifiek maken.  
 
• Waar gaat mijn 2e website over? 
• Wat is het onderwerp? 
• Wat gaat mijn focus zijn?  

 
Ik ga een website opzetten met als onderwerp ‘hoe los ik 

problemen op en kom ik met oplossingen?’. 
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Stap 2  Maak het meetbaar 
 
Ik ga mijn doel nu meetbaar maken. Omdat ik vast wil kunnen 
stellen of mijn doel bereikt wordt.  
 
Het moet meetbaar zijn, anders weet je niet of je doel 
gerealiseerd is. En als je niet oppast wordt het dan een 
doorlopend proces, en dat is wat anders dan een doel.  
 

Ik ga een website opzetten met in eerste instantie 3 
hoofdpagina’s, waaronder een blog. 

 
Dit is meetbaar.  
 
Stap 3  Maak het ambitieus en uitdagend voor jezelf 
 
Kies een doel welke je interesse heeft en je uitdaagt. Waar je 
bereid bent tijd en energie in te stoppen.  
 
Borg dat het jou genoeg oplevert. Je gaat uit van een win-win-
win, dus ook van een win voor jezelf.  
 

Ik ga een website opzetten met als thema ‘Hoe los je 
problemen op’ met in eerste instantie 3 hoofdpagina’s, 

waaronder een blog. 

 
Best wel ambitieus en uitdagend weer.  
 
Goed onderwerp, waar vraag naar is, wat mijn interesse heeft, 
en een onderwerp waarop ik mezelf verder kan ontwikkelen. Ik 
ben bereid tijd en energie in dit onderwerp te steken. Het spreekt 
mij aan, ik krijg direct zin om te gaan starten.   
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Stap 4  Maak het resultaatgericht (niet inspanningsgericht) 
 
Welk resultaat wil je bereiken?  
Welke meetbare resultaten wil je realiseren?  
 
Puur en alleen een website opzetten is inspanningsgericht. Ook 
al komt er geen enkele bezoeker, de website is wel opgezet en 
dus gerealiseerd.  
 
• Maar hier gaat het niet om!  
• Dit is natuurlijk niet wat ik wil.  
• Wat ik wil is dat mensen de website gaan bezoeken en er 

waarde vinden.  
 
Hier komt het resultaatgerichte gedeelte.  
 

Ik wil een website opzetten met wekelijks 100 / 500 / 1000 
bezoekers. 

 
Jij bepaalt zelf welk ambitieus resultaat je wil bereiken. In mijn 
voorbeeld ga ik uit van gemiddeld 100 bezoekers per week.  
 

Ik ga een website opzetten met als thema ‘Hoe los je 
problemen op’ met in eerste instantie 3 hoofdpagina’s, 

waaronder een blog, met gemiddeld 100 bezoekers per week. 
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Stap 5  Geef het een einddatum mee 
 
Een einddatum waar je met gezond verstand mee omgaat.  
 
Maak een doel nooit een doel op zich. Het doel heiligt niet alle 
middelen. Je hebt een richtpunt nodig en daarom geef je toch 
een einddatum mee aan je doel.  
 
Voor mijn doel hanteert ik als richtpunt 31-07-2016.  
Van idee naar SMART doel, het eindresultaat:  
 

SMART doel 

Ik heb uiterlijk 31-07-2016 een website opgezet met als thema 
‘Hoe los ik problemen op’ met in eerste instantie 3 

hoofdpagina’s, waaronder een blog, welke website eind 2016 
gemiddeld 100 bezoekers per week trekt. 

 
Alleen al door mijn doel SMART te maken gaat het leven voor 
mij. Het is geen vaag idee meer, nee het is in mijn hoofd direct al 
realiteit geworden. Het eindresultaat, het eindplaatje, heb ik al in 
mijn hoofd zitten.  
 
Mentaal is mijn doel al gerealiseerd. Ik hoef nu alleen nog maar 
actie te ondernemen en het te realiseren.  
 
Actie ondernemen is het makkelijke gedeelte. Een goed 
ambitieus doel selecteren en de juiste voorwaarden scheppen 
om plezier aan de activiteiten zelf te beleven en om resultaten te 
behalen, dat is het lastige gedeelte.   
 
Doelen SMART maken vergroot direct de slagingskans en 
inspireert je tot het nemen van actie!   
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Voorbeeld 2 | Meer bedrijfsresultaat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze blog nog een voorbeeld hoe jij een SMART doel kan 
bepalen op het moment dat je een opdracht krijgt of doel wil gaan 
stellen.  

Ingang:  

Er is een algemene bedrijfsdoelstelling geformuleerd voor de 
werknemers, namelijk:  

Bepaal SMART doelen om zodoende meer omzet te 
genereren. 

 
Het bewustzijn bij de bedrijfsleiding is aanwezig dat het 
noodzakelijk is om doelen SMART te formuleren.   
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Dat is een goede start en basis om ook daadwerkelijk extra 
omzet te gaan genereren.  

De eerste stap is nu om de globale doelstelling specifiek te gaan 
maken.  
 
• Met welk % wil ik de omzet laten groeien? 
• Met hoeveel euro’s wil ik de omzet laten groeien?  

 
Om te kunnen vaststellen of de doelstelling ook gerealiseerd is 
dien je eerst de huidige situatie in kaart te brengen (de 
nulmeting).  
 
Stel de huidige omzet is €1.000.000. 
De doelstelling kan zijn om de omzet met 10% te laten stijgen, of 
wel € 100.000.  
 
Het gevaar van doelstellingen die alleen maar omzetgericht zijn 
is: 
 
• Dat de focus alleen maar op extra omzet gericht zal zijn. 
• Waardoor de winstmarge veel minder zal meegroeien.  
• Of de winstmarge wellicht helemaal niet meegroeit!  

 
Uiteindelijk wil je extra omzet genereren om ook het 
bedrijfsresultaat, de winst, te laten stijgen. Het is geen doel op 
zich om extra omzet te genereren.  
 
Om te voorkomen dat het bedrijfsresultaat niet meegroeit is het 
aan te bevelen om bijvoorbeeld ook een bruto-winstmarge te 
koppelen aan de omzetgroei.   

http://www.doelenstellengids.nl


Vol vertrouwen SMART doelen bereiken 
   
 

 
ebook SMART doelen -  DoelenStellenGids.nl  - Pagina  20 

Hiermee borg je dat extra omzet ook resulteert in extra 
resultaat/winst.  
 
Als er meerdere marktsegmenten zijn dan kun je SMART 
doelstellen per marktsegment gaan bepalen. Hoe specifieker je 
bent, des te gerichter de acties zullen gaan worden.  
 
Stel dat het bedrijf opereert in 3 marktsegmenten:  
 
Marktsegment Omzet Brutowinstmarge 

1 € 500.000 70% 

2 € 300.000 65% 

3 € 200.000 75% 

 
Door het in kaart brengen van deze huidige situatie stel ik voor 
mezelf vast dat ik 80% van mijn tijd ga focussen op:  
 
• Extra verkoopactiviteiten. 
• Om zodoende de omzet in 2016 in marktsegment 1 met 10% 

te laten groeien.  
• Tegen een brutowinstmarge van minimaal 65%.  

 
Op soortgelijke wijze doe je dit voor de overige marktsegmenten. 
 
Daarna ga jij je doel in de vijf stappen SMART formuleren. 
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Stap 1  Maak het specifiek  
 
Heb je nu duidelijk wat je specifiek gaat doen?  
-> Ja. 
 

Ik ga de omzet met 10% laten groeien tegen een 
brutowinstmarge van 65%.  

 

Stap 2  Maak het meetbaar 
 
Kan je de voortgang meten en vaststellen of je doel gerealiseerd 
is?  
-> Ja. 
 

Ik ga de omzet met 10% laten groeien tegen een 
brutowinstmarge van 65%.  

 

Ik kan wekelijks/maandelijks/jaarlijks meten of ik € 500.000 
extra omzet in marktsegment 1 heb gerealiseerd (of op schema 
lig om dit te realiseren) met een extra brutowinstmarge van       
€ 32.500. 
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Stap 3  Maak het ambitieus en uitdagend voor jezelf 
 
Is dit een ambitieus doel? Geeft dit een drive om in actie te 
komen? 
-> Ja. 
 

Ik ga de omzet met 10% laten groeien tegen een 
brutowinstmarge van 65%, door 80% van mijn tijd te focussen 

op extra verkoopactiviteiten.  
 

Een omzetstijging van 10% is in de huidige 
marktomstandigheden behoorlijk ambitieus. En het vooruitzicht 
dat ik mij 80% van mijn tijd kan focussen op verkoopactiviteiten 
geeft mij plezier en energie!  

Stap 4  Maak het resultaatgericht (niet inspanningsgericht) 
 
Weet ik nu wat ik dien te doen om de 10% extra omzet te 
genereren?  

We hebben wel ‘extra verkoopactiviteiten’ benoemd, maar dit is 
niet specifiek genoeg.  

Stel jezelf vragen om dit meer specifiek te maken: 

• Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik 10% meer omzet ga 
genereren? 

• Welke acties kan ik ondernemen om mijn doel te realiseren?  
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Meer specifieke extra verkoopactiviteiten zouden bijvoorbeeld 
kunnen zijn:  
  
• 100 extra offertes gaan uitbrengen in 2016. 
• Extra verkoopacties bedenken om de omzet te stimuleren. 
• Wekelijks 10 extra bel acties doen om nieuwe klanten te 

benaderen.  
• De doorlooptijd van de offertes terugbrengen van 10 dagen 

naar 3 dagen, zodat de klant 7 dagen eerder een passende 
offerte krijgt aangeboden en sneller zijn bestelling kan 
plaatsen. 

• Etc. 
• Etc.  

 
Ik ga de omzet met 10% laten groeien tegen een 

brutowinstmarge van 65%, door 80% van mijn tijd te focussen 
op mijn extra verkoopactiviteiten.  

 
Stap 5  Geef het een einddatum mee 
 
Geef aan wanneer je dit doel gerealiseerd wil hebben. 
Bijvoorbeeld in 2016.  
 

SMART doel 

Ik ga in 2016 de omzet met 10% laten groeien tegen een 
brutowinstmarge van 65%, door 80% van mijn tijd te focussen 

op mijn extra verkoopactiviteiten.  
 
Je kan dit natuurlijk nog specifieker maken door voor jezelf te 
bepalen hoeveel omzet je per maand wil gaan realiseren.   
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Bijvoorbeeld:  
 
Maand Extra omzet Extra brutowinstmarge (65%) 

1 € 1.000 € 650 

2 € 3.000 € 1.950 

3 € 3.000 € 1.950 

4 € 4.000 € 2.600 

5 € 7.000 € 4.550 

6 € 5.000 € 3.250 

7 € 5.000 € 3.250 

8 € 5.000 € 3.250 

9 € 5.000 € 3.250 

10 € 5.000 € 3.250 

11 € 4.000 € 2.600 

12 € 3.000 € 1.950 

TOTAAL € 50.000 € 32.500 
 
Dit geeft je de mogelijkheid om continu vast te stellen of je op 
schema ligt en indien dit niet het geval is, de mogelijkheid om bij 
te sturen daar waar nodig. 
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Voorbeeld 3 | Omzetgroei   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op speciaal verzoek nog een voorbeeld van een SMART doel. 
 
Stel dat het doel is:  
 

Ik wil mijn omzet laten groeien. 
 
Ook dit is een voorbeeld van een doel wat totaal niet SMART is 
en daarmee een goed voorbeeld om te laten zien hoe je een doel 
wél SMART kan maken.  
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Stap 1  Maak het specifiek  
 
Hoeveel meer omzet wil jij gaan realiseren?  
-> 10%. 
 

Ik wil mijn omzet met 10% laten groeien. 

 
Stap 2  Maak het meetbaar 
 
Kun je dit meten? Weet jij wanneer jouw doel gerealiseerd is?  
-> Ja. 
 

Ik wil mijn omzet met 10% laten groeien. 

 
Stap 3  Maak het ambitieus en uitdagend voor jezelf 
 
Vind je dit een ambitieus doel?  
-> Ja, niet dan? Denk je dat dit vanzelf gaat dan?  
 
Daar gaat het niet om.  
Is jouw jaar goed als jouw omzet met 10% toeneemt?  
-> Jazeker.  
 
Discussie gesloten.  
 

Ik wil mijn omzet met 10% laten groeien. 
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Stap 4  Maak het resultaatgericht (niet inspanningsgericht) 
 
De resultaatgerichte actie ontbreekt volledig in dit voorbeeld en 
dus ga ik weer vragen stellen.  
 
Wat ga jij doen om 10% meer omzet te krijgen?  
-> Ik ga meer potentiële klanten benaderen.  
 
Hoeveel meer potentiële klanten ga je benaderen?  
-> Ik denk dat het mogelijk moet zijn om wekelijks 5 potentiële 
extra klanten te benaderen en ik verwacht hierbij een 
scoringskans te hebben van 20%.  
 
Zo, je wordt helemaal enthousiast -.  
Dat is een nauwkeurig antwoord, zelfs een actiestap is benoemd.  
Niets meer aan doen, je hebt nu een resultaatgericht doel 
benoemd.  
 

Ik ga wekelijks 5 extra potentiële klanten bezoeken waardoor 
mijn omzet met 10% zal groeien. 

 

Stap 5  Geef het een einddatum mee 
 
Heeft het doel een einddatum meegekregen?  
-> Nee, wel zijn de 5 extra bezoeken benoemd, maar nog niet 
wanneer de 10% omzetgroei gerealiseerd moet zijn.  
 
Wanneer wil je deze extra 10% omzet gerealiseerd hebben?  
-> Op 30-06-2016 als ik mijn halfjaarcijfers op maak.     
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Dankjewel. Duidelijk, niets meer aan doen!  
 

SMART doel 

Ik ga wekelijks 5 extra potentiële klanten bezoeken waardoor 
mijn omzet met 10% zal zijn toegenomen per 30-06-2016 in 

vergelijking tot het 1e halfjaar 2015. 

 
Vergelijk dit met hoe we begonnen.   
 

Ik wil mijn omzet laten groeien. 
 
Kom jij net als ik tot de conclusie dat nauwkeurigheid ‘kracht’ 
geeft?  
 
En dat alleen al door een doel heel specifiek te maken, het 
(zelf)vertrouwen en de kans van slagen enorm toenemen?  
 
Maak je doel dus SMART!   
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Voorbeeld 4 | Afvallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oké, je wil dus ergens vanaf en nieuwjaarswensen of goede 
voornemens helpen niet?  
 
Niettemin kan je nieuwjaarswensen wel heel goed gebruiken als 
ingang om een doel te gaan stellen. Het feit dat jij een 
nieuwjaarswens hebt geeft immers aan dat je wel een behoefte 
hebt die je ingevuld wil zien.  
 
Je kan echter een doel stellen in plaats van een wens te uiten en 
dit doel SMART maken.  
 
In deze blog laat ik je zien waarom SMART doelen wél werken.  
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Een lezer vroeg mij een SMART voorbeeld te geven en het liefst 
over ‘afvallen’, want dat was haar nieuwjaarswens.  
 
Laat ik beginnen te vermelden dat ik absoluut geen expert ben 
op dit gebied.  
 
Ik gebruik de Doelen Stellen Gids methode om op een 
gestructureerde manier (bedrijfs)doelstellingen te formuleren, 
maar je kan de systematiek natuurlijk ook gebruiken als je 
bijvoorbeeld wil afvallen.  
 
Wat de voordelen hiervan zijn kan je hier lezen.  
 
De nieuwjaarswens is dus:  
 

Ik wil afvallen. 
 
We gaan nu van een nieuwjaarswens een SMART doel maken.  
 
Stap 1  Maak het specifiek  
 
Een doel als ‘Ik wil afvallen’ is verre van SMART geformuleerd.  
Als eerste dien je jouw doel specifiek te maken.  
 
Hoeveel wil je precies afvallen?  
-> 10 kilo.  
 
Het doel is dan: 
 

Ik wil 10 kilo afvallen. 
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Stap 2  Maak het meetbaar 
 
Maak het meetbaar.  
Als je nu 80 kilo weegt en je wil 10 kilo afvallen, dan is jouw doel 
dus om 70 kilo te wegen, hetgeen je heel goed kan meten (of 
wegen in dit geval). 
 

Ik wil 10 kilo afvallen  
om op mijn ideale gewicht van 70 kilo uit te komen.  

 
Stap 3  Maak het ambitieus en uitdagend voor jezelf 
 
Is dit doel ambitieus? 
Lijkt mij wel. Ik moet er niet aan denken om 10 kilo af te vallen, 
maar dit terzijde en aangezien het haar ideale gewicht is, was 
het ook voor haar ambitieus.  
 

Ik wil 10 kilo afvallen  
om op mijn ideale gewicht van 70 kilo uit te komen.  

 
Stap 4  Maak het resultaatgericht (niet inspanningsgericht) 
 
Afvallen is een actie die je onderneemt.  
Om er een resultaatgerichte actie van te maken, veranderen we 
de ‘wil’ in het SMART doel naar ‘ga’.  
 

Ik ga 10 kilo afvallen  
om op mijn ideale gewicht van 70 kilo uit te komen.  

Het gaat immers om de resultaten, niet om de inspanning!   
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Stap 5  Geef het een einddatum mee 
 
Het doel is nog niet tijdgebonden geformuleerd, dat dienen we 
dus nog te doen.  
 
Als het doel is om binnen nu en twee maanden 10 kilo af te gaan 
vallen, dan wordt het SMART doel: 
 

SMART doel 

Ik ga 10 kilo afvallen in twee maanden tijd  
om op mijn ideale gewicht van 70 kilo uit te komen. 

 
Wat valt je op? Stel je nu 2 personen voor: 
 

• De een heeft een nieuwjaarswens ‘Ik wil afvallen’.  
• De ander heeft een SMART doel: ‘Ik ga 10 kilo afvallen in 

twee maanden tijd om op mijn ideale gewicht van 70 kilo 
uit te komen’.  

 
Laten we er nu een weddenschap van maken. Als nu aan jou de 
vraag gesteld wordt: Op wie zet jij je geld in? Wie heeft volgens 
jou de grootste kans van slagen om 10 kilo af te gaan vallen? 
Persoon 1 met de nieuwjaarswens of persoon 2 met het SMART 
doel?  
 
Kom jij zelf ook tot de conclusie dat nauwkeurigheid ‘kracht’ 
geeft? Dat alleen al door een doel heel specifiek te maken, het 
(zelf)vertrouwen en de kans van slagen enorm toeneemt?   
 
Probeer dit zelf ook toe te passen op jouw eigen nieuwjaars-
wensen. Begin om deze SMART te maken.   
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Vijf oorzaken waarom doelen niet bereikt worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelen stellen is een manier om verantwoordelijkheid over je 
eigen leven te nemen.  
 
Niet alleen neem je verantwoordelijkheid over je eigen leven, 
maar tevens dien je op het netvlies te hebben staan wat je wil 
bereiken, realiseren of bezitten als jij succesvol wil zijn. Als jij 
loopt te worstelen om je doelen te behalen, dan kunnen daar heel 
veel verschillende redenen voor zijn.  
 
In deze blog heb ik een vijftal mogelijke oorzaken ‘waarom’ je 
jouw doelen niet behaalt onder elkaar gezet.  
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Oorzaak 1  Geen duidelijk SMART doel voor ogen hebben 
 
Om je doel daadwerkelijk te kunnen realiseren die je jouw doel 
helder op het netvlies te hebben staan en dien je de voortgang 
te kunnen meten.  
 
Oorzaak 2  Geen besluit nemen 
 
Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn die per persoon 
verschillen. Voor de een is dit bijvoorbeeld omdat hij eigenlijk 
vindt dat hij het niet waard is. Voor de ander is het omdat hij bang 
is om daadwerkelijk actie te ondernemen. En voor weer een 
ander komt dit omdat hij geen flauw idee heeft ‘hoe’ hij dit doel 
dient te realiseren.  
 
Oorzaak 3  Niet bereid zijn de prijs te betalen 
 
Je denkt dat het behalen van dit doel je gelukkiger maakt en 
meer plezier geeft, maar diep vanbinnen is dit niet wat je wil. 
Je streeft dit doel na omdat je daarmee bijvoorbeeld denkt 
bewondering of acceptatie van iemand anders te krijgen.  
 
Oorzaak 4  Geen actie ondernemen 
 
Je weet wel dat je actie moet ondernemen en toch doe je dit niet 
en je weet niet hoe je deze vicieuze cirkel kan doorbreken.  
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Oorzaak 5  Kortetermijnvisie eropna houden 
 
Je hebt actie ondernomen en telkens kom je op een punt dat je 
geen vorderingen meer maakt. Je blijft stug volhouden, blijft actie 
ondernemen en geeft niet op. Helaas kom je geen stap verder 
en je hebt geen flauw idee wat je nu dient te veranderen om wel 
verder te komen.  
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Team commitment & SMART doelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is unanimiteit noodzakelijk voor team commitment? 
 
Veranderingen kunnen heel succesvol worden doorgevoerd als 
betrokkenen uit vrije wil kiezen voor de verandering.  
 
Een lezer stelde hierop de volgende vraag: ‘Dienen alle 
teamleden dan een besluit inzake veranderingen goed te 
keuren? En zo nee, heeft dit dan invloed op het team 
commitment?’. 
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Team Commitment 
 
Er zijn meerdere manieren om team commitment te 
bewerkstelligen.  
 
Het is dus niet nodig dat elk besluit met unanimiteit genomen 
dient te worden. Dit zou namelijk betekenen dat alle teamleden 
– zonder uitzondering – het met elkaar eens dienen te zijn en 
aanwezig dienen te zijn.  
 
In heel veel situaties dienen dagelijks besluiten genomen te 
worden en indien unanimiteit dan als uitgangspunt zou worden 
genomen dan: 
 

• Gaat dit ten koste van de snelheid. 
• Kan dit uitgangspunt uitmonden in besluiteloosheid. 
• Levert dit verder ook geen toegevoegde waarde.   

 
Zolang een genomen besluit: 
 

• In lijn ligt met de ambitie en de doelstellingen van het team. 
• Dan zal het genomen besluit ook automatisch gedragen 

worden door de teamleden. 
• Daar is geen unanimiteit voor nodig.  

 
Dit geeft wel direct het belang van heldere teamdoelstellingen 
aan.  
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Heldere SMART teamdoelstellingen 
 
Doelstellingen zijn helder en specifiek als deze SMART zijn 
omschreven. Hoe helderder de doelstellingen zijn omschreven, 
des te duidelijker is:  
 
S Specifiek Wat het doel is. 

M Meetbaar Of er vorderingen gemaakt 
worden/zijn. 

A Ambitieus Welke ambitieuze acties ondernomen 
dienen te worden om het doel te 
realiseren. 

R Resultaatgericht Welke resultaten met de ondernomen 
resultaatgerichte acties behaald gaan 
worden. 

T Tijdgebonden Wanneer het doel gerealiseerd dient 
te zijn. 

 
Ook is dan volkomen duidelijk of de genomen besluiten in lijn 
liggen met de teamdoelstellingen.  
 
Daarentegen, als een doel vaag is omschreven, zal het voor de 
teamleden niet duidelijk zijn of het genomen besluit in lijn ligt met 
de ambitie en doelstellingen van het team.  
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SMART doelen & voorbereiding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga je meteen van start als je een doel stelt?  
Of neem je de tijd om je voor te bereiden?  
 
Veelal gaan we direct van start als we een doel hebben gesteld 
of een opdracht hebben gekregen. Op deze manier laat je 
tenminste zien dat jij de aangewezen man of vrouw bent om deze 
klus te klaren.  
 
Wat je echter over het hoofd ziet is dat zolang jij niet precies weet 
wat de juiste stappen zijn, het maar de vraag is of jouw actie op 
dit moment ook de juiste actie is.  
 
Om de juiste actiestappen te kunnen bepalen is het noodzakelijk 
dat je eerst jouw doel SMART omschrijft.  
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SMART doelen stellen maakt een verschil:   
 

• Je kan alleen de juiste actiestappen bepalen als je precies 
weet wat jouw doel is. 

• Je dient dit doel helder en scherp op jouw netvlies te 
hebben staan. 

• Alleen dan zal je ook de juiste acties ondernemen.  
 
Je doel SMART omschrijven geeft jou een voorsprong.  
Neem deze voorsprong en neem dus ook de tijd om je goed voor 
te bereiden.  
 
Het is belangrijk om doelen nauwkeurig en specifiek te 
omschrijven en wat de voordelen hiervan zijn.  
 
Je dient duidelijk op het netvlies te hebben staan wat je doel is. 
 
Alleen als je je doel specifiek en meetbaar hebt beschreven en 
een duidelijke actie hebt benoemd waarmee je een bepaald 
resultaat beoogd te behalen en dit alles ook binnen een bepaald 
tijdframe gaat realiseren, dan is je doel SMART omschreven.  
 
Nogmaals, ga met gezond verstand om met de factor ‘tijd’.  
 
Doelen stellen dien je te associëren met een plezierige bezigheid 
en niet met een wedstrijd.  
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SMART doelen & de factor tijd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb de tijd genomen om mijn eerste blog door te lezen. Ik 
voelde direct de behoefte om ook wat aanpassingen door te 
voeren. Spelen met de bestaande woorden om te kijken wat het 
nu oplevert. Spelen met woorden is leuk. Ik ga nog vaker de tijd 
nemen om met woorden te spelen.  
 
In deze blog krijg je antwoorden op de vragen: 
 

• Waarom het belangrijk is je doelen nauwkeurig en 
specifiek te omschrijven. 

• Waarom ik de factor tijd minder belangrijk vind en 
voorzichtig met een einddatum omga. 

• Waarom deadlines soms toch noodzakelijk zijn.  
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Het is belangrijk dat je je doelen nauwkeurig en specifiek 
omschrijft. Veelal wordt de term SMART hiervoor gebruikt. 
SMART wil zeggen dat je doelen ook een einddatum meegeeft.  
 
Wil je echter plezier aan de doelen stellen reis zelf blijven 
beleven, dan dien je wel met gezond verstand om te gaan met 
de factor tijd?  
 
Waarom?  
 
Je stelt doelen omdat je denkt dat de realisatie van deze doelen 
jou een beter gevoel geven. 
 
Door iets te bereiken, te ontwikkelen of te ervaren ga jij je beter 
voelen.  
 
Je gaat je niet beter voelen en je gaat ook geen plezier aan de 
activiteiten zelf beleven als je onder tijdsdruk gaat forceren om je 
doel te bereiken.  
 
SMART doelen factor tijd 
 
Persoonlijk vind ik tijd daarom een minder belangrijk onderdeel 
van het geheel.  
 
Van belang is de prioriteit die je aan je doelen geeft.  
 
Wanneer je persoonlijke doelen selecteert en uitgaat van een 
win-win-win dan hoeft helemaal niemand je te wijzen op je 
prioriteiten.  
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• Natuurlijk onderneem je geïnspireerde actie. 
• Logisch dat je jouw doel snel wil bereiken. 
• Je weet wat het je oplevert, je weet waarom en waarvoor 

je het doet.  
 
Persoonlijk door jou geselecteerde doelen leveren je een directe 
beloning op in de vorm van plezier. 
 
Je beleeft immers plezier aan de activiteiten zelf. 
 
Soms zijn deadlines nodig of noodzakelijk. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de volgende situaties: 
 

• Een deadline kan bijdragen aan een gevoel van 
noodzakelijkheid om aan te vangen met je doel. 

• Sommige mensen hebben een deadline nodig om in 
beweging te komen. 

• Zeker wanneer je in teamverband aan een gezamenlijk 
doel werkt, dan zal je deze deadline dienen te halen. 

• De consequenties van het niet halen van een deadline 
kunnen bijzonder groot zijn, denk hierbij in termen van 
geld en prestige, als er sprake is van wedstrijdelementen 
en ook bij een fatale einddatum.  

 
Voor je persoonlijke lange termijn doelen ligt dit anders.  
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Elke dag heb je weer 24 uur tot je beschikking 
 
We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd dagelijks tot onze 
beschikking. Iedereen en overal op de wereld heeft evenveel tijd. 
Wij hebben allemaal 24 uur, elke dag weer. 
 
De vraag is: hoe ga je om met deze 24 uur?  
 
Het verschil maak je door de juiste prioriteiten te stellen.  
 

• Focus je op zaken die ertoe doen en waarmee jij het 
verschil maakt. 

• Mijn ervaring is dat je bepaalde zaken nu eenmaal niet 
kan forceren. 

• Als je vanwege de tijdslimiet die je gesteld hebt, zaken 
gaat forceren dan ga je per saldo tijd verliezen in plaats 
van tijd winnen. 

• De tijd die je wint door iets te forceren verlies je 
vervolgens weer dubbel en dwars juist vanwege het 
forceren.  

• Uitzonderingen daargelaten, soms zijn deadlines immers 
wel noodzakelijk!  

 
Conclusie SMART doelen & factor tijd 
 

• Doelen zet je wel degelijk uit in de tijd. 
• De factor tijd kan helpen om beweging te creëren. 
• De factor tijd kan helpen om een gevoel van urgentie te 

ontwikkelen. 
• Tijd is geen doel op zich en je kan beter met gezond 

verstand omgaan met de factor tijd.  
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Geen enkele zin om te schrijven   en nu wel weer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik had het afgelopen weekend geen enkele zin om te schrijven. 
Dit gaf mij alle tijd om mijn allereerste blog nog een keer door te 
lezen.  
 
Ik had geen enkele zin om te schrijven en toch voelde ik meteen 
de behoefte om wat aanpassingen te maken. Met het maken van 
de aanpassingen kwam direct de inspiratie om een 2e blog over 
de factor tijd te schrijven. Soms moet je blijkbaar gewoon 
beginnen om dan alsnog plezier en inspiratie te ervaren.  
 
In mijn eerste blog was mijn stelling dat je altijd met gezond 
verstand met de factor tijd dient om te gaan, misschien een paar 
uitzonderingen daargelaten.  
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Al lezende wilde ik er nog wat aan toe voegen. Ik deel het met je 
in deze blog.  
 
Stel dat mijn doel is om het aantal bezoekers op de site te 
verdubbelen binnen 1 jaar.  
 
Om dit te realiseren is onderdeel van mijn stappenplan dat ik 
minimaal 1 keer per week een blog schrijf. Na 4 weken kom ik 
erachter dat ik steeds minder makkelijk een onderwerp vind en 
stress krijg bij de gedachte om elke week een nieuwe blog te 
moeten schrijven. 
 
Het voelt als ‘moeten’ en niet meer als een plezierige bezigheid.  
 
Wanneer het voor mij gaat voelen als ‘moeten’ dan heb ik geen 
enkele zin om te schrijven, dan ontbreekt elke inspiratie.  
 

• Hoe vaak heb jij meegemaakt dat je aan iets begon, 
omdat het je aansprak, ook leuk leek en dat het na 
verloop van tijd begon tegen te staan?  

• Dat je na verloop van tijd je begon af te vragen waarom je 
er ooit aan begonnen was?  

• Je nog nauwelijks kon voorstellen dat het ooit plezier gaf? 
• Wat doe je dan in zo’n situatie? Ga je tijd nemen of 

forceren?  
 
Je kan ook een besluit nemen om de tijd te nemen en niet te 
gaan forceren.  
 
Ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen – op basis van de feedback 
die ik heb gekregen – om 1 keer per 2 weken of zelfs 1 keer per 
maand op een hele relaxte manier mijn blog te schrijven. 
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De consequentie dat ik er dan 1 jaar langer over doe om het 
aantal bezoekers te verdubbelen neem ik dan voor lief. 
 
Dat is de prijs die ik dan met plezier betaal. Geen enkele zin om 
te schrijven hebben is een veel grotere prijs die ik niet wil betalen!  
 

• Wat zou jij doen?  
• Ga je voor 1 jaar stress of voor 2 jaar en ontspanning?  
• Wat spreekt jou meer aan?  

 
Snelle resultaten, stress, problemen, druk en geen plezier? 
Of kies je toch voor het nemen van tijd om resultaten te realiseren 
en ontspanning, energie, vrijheid en plezier te ervaren?  
 
Wat betekent succes voor jou?  
Waarom is het belangrijk om snel je doel te realiseren?  
Waarom maak je niet meer gebruik van momentum?  
Tijd nemen of forceren of   meer momentum?  
Misschien wil je eigenlijk wel weer momentum ervaren?  
Wil je mijn allereerste blog met aanpassingen nog een keer 
lezen?  
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Starten met doelen stellen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn doel is je te laten ervaren hoe je met de juiste voorbereiding 
doelen wel bereikt. Ook deel ik iedere maand leuke verhalen met 
een boodschap op deze site met je.  
 
Ik ben gestart met blogs over doelen stellen in de meest brede 
zin. Ben je ook op zoek naar praktische en direct toepasbare 
informatie, dan kan je op de website van de Doelen Stellen Gids 
heel veel informatie vinden. Het kan jou helpen om goed te 
starten. Een goede voorbereiding maakt daarbij het verschil.  
 
In mijn gratis ebook deel ik met je wat de 3 voorwaarden zijn om 
doelen wel te bereiken.  
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Wanneer jij wil starten met doelen stellen dan zijn er meerdere 
opties mogelijk. Doelen bereik je alleen als je een manier kiest 
die bij jou past, welke jou aanspreekt, waar je energie van krijgt 
en welke je aanzet om in beweging te komen. Kies derhalve 
vooral voor een aanpak die bij jou past en zorg dat je de 3 
voorwaarden om doelen te bereiken op je netvlies hebt staan.  
 
Wat je zou kunnen doen om te starten met doelen stellen is 
bijvoorbeeld:  
 

• Het gratis ebook downloaden.  
• Op zoek gaan naar blogs op 

de site die je aanspreken. 
• Een van de onderstaande 

ingangen gebruiken om te 
gaan starten met doelen 
stellen.  

 
Kies wat jou aanspreekt.  
 
Ga starten met doelen stellen op een manier welke jou 
aanspreekt. Wat voelt goed voor jou?  
 
Mag ik je een suggestie doen? Ik wil je de suggestie doen om te 
starten met het downloaden van het gratis ebook over de Doelen 
Stellen Gids. Je kan dit vervolgens op je gemak doorlezen. 
 
Ik bied regelmatig een nieuw ebook (pdf) aan.  
De laatste versie kan je hier downloaden.  
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Aansluitend kan je de blogs behorende bij stap 1, 2 en 3 van de 
Doelen Stellen Gids lezen. Dit doe je door stap 1, 2 of 3 als 
‘categorie’ te selecteren in de zoekbalk.  
 
De stappen 1, 2 en 3 zorgen dat je goed voorbereid actie gaat 
ondernemen. Je krijgt dan genoeg tips, suggesties, ideeën en 
strategieën om direct aan de slag te gaan. Een goede 
voorbereiding maakt een belangrijk verschil.  
 
Starten vanuit een probleemstelling 
 
Indien je er liever de voorkeur aan geeft om vanuit een 
probleemstelling te starten, of geen zin hebt om eerst het ebook 
en de blogs te lezen, dan kan je ook één van onderstaande vier 
andere ingangen gebruiken. 
 
Belangrijk is dat jij kiest voor een manier die bij jou past en jou 
aanspreekt en waar jij je goed bij voelt.  
 
Probleemstelling 1   
Ik heb een idee en ik wil starten 
 
Deze blogs helpen je verder:  
 

• Van idee naar SMART doel. 
• Positieve veranderingen creëren. 
• Bescherm je zelfvertrouwen. 
• SMART doel – voorbeeld 3. 
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Probleemstelling 2 
Ik weet wel wat ik moet doen, maar heb moeite om te starten 
 
Deze blogs helpen je verder:  
 

• Ik weet wel wat ik moet doen. 
• Ik doe het echt nooit meer. 
• Actie ondernemen is noodzakelijk. 
• Mijn doel. 

 
Probleemstelling 3 
Ik heb actie ondernomen, maar kom niet verder 
 
Deze blogs helpen je verder:  
 

• Feedback krijgen en doelen stellen. 
• Stapje na stapje doelen realiseren. 
• Hoe creëer ik goede routines?  
• Ik wil meer momentum.  

 
Probleemstelling 4 
Ik ervaar weerstand, stress of angst en/of ik kan geen 
keuze maken 
 
Deze blogs helpen je verder:  
 

• Hoe overwin ik weerstand? 
• Slim doelen stellen met de 80-20 regel. 
• Versterkende vragen helpen. 
• Ik doe het echt nooit meer. 
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Ook is het mogelijk om wekelijks een tip te ontvangen. 
Een tip welke je helpt om je focus te richten op een aspect van 
doelen stellen. 
 
Aanmelden om wekelijks een tip te ontvangen hier.  
Afmelden kan overigens elke moment indien gewenst.    
 
Wil je nog een gratis ebook ontvangen?  
Meld je dan hier aan en je kan direct het ebook downloaden.  
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