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Praktisch met plezier doelen bereiken 
 
We weten allemaal wat er gebeurt als je geen of 
een te zwakke fundatie onder een gebouw legt. 
Als de fundatie van een gebouw niet stevig 
genoeg is, dan zal tijdens het bouwproces de boel 
scheef trekken, weg zakken of erger nog 
compleet instorten. Daarom begint een bouwer 
altijd met het leggen van een goede fundatie als 
basis. Het bouwproces wordt niet eerder gestart 
dan dat er een stevige fundatie gelegd is. En 
vervolgens wordt er op een gestructureerde 
manier verder gebouwd.  
 
Zo werkt het ook met doelen stellen en doelen 
bereiken. Door op een praktische en 
gestructureerde manier doelen te stellen leg je 
een stevige fundatie. Je gaat dan stap voor stap je 
doelen bereiken. Stap voor stap doelen bereiken 
is ons motto. Op de website van De Doelen 
Stellen Gids bieden wij jou een praktisch en 
stevig stappenplan aan om met plezier doelen te 
bereiken. Wij gebruiken dit gestructureerde 
stappenplan om business jaaropdrachten te 
realiseren. In dit gratis ebook bieden wij je 
hiervoor de eerste handvatten. 
 
Voel je vrij om dit ebook met zoveel mogelijk 
mensen te delen als jij maar wilt. Ik stel het op 
prijs als je als bron wil vermelden: 
www.doelenstellengids.nl.  
 
Jeroen Langeveld 
 
December 2020 
 
De Doelen Stellen Gids  
Stap voor stap doelen bereiken  
 
Copyright ® 2020 Jeroen Langeveld  
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Stap voor stap doelen bereiken 
 
Het proces van de Doelen Stellen Gids bestaat uit 
8 basisstappen voor het succesvol realiseren van 
doelen en business jaaropdrachten:   
 
1 – Bepaal jouw SMART jaardoel 
2 – Maak een plan op hoofdlijnen 
3 – Vraag feedback 
4 – Verkrijg 100% vertrouwen in jouw doel 
5 – Betaal de prijs en onderneem actie 
6 – Stuur bij op feedback indien nodig 
7 – Blijf bewust waarnemen 
8 – Zet de volgende stap  
 
Deze 8 basisstappen zijn visueel weergegeven in 
de hiernaast afgebeelde cirkel. Iedere basisstap 
wordt in de volgende hoofdstukken behandeld op 
hoofdlijnen.  
 
Wil je meer informatie over een bepaald 
onderwerp uit dit ebook? Of heb je behoefte aan 
specifieke ondersteuning bij dit proces?  
Neem dan contact met ons op via de website 
www.doelenstellengids.nl.  
 
Wij helpen je graag verder! Individueel of in team 
verband; stap voor stap doelen bereiken is ons 
motto. 
 

De 8 basisstappen van De Doelen Stellen Gids 

 

  

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.doelenstellengids.nl/
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Stap 1 – Bepaal jouw SMART jaardoel    

De eerste stap in het Doelen Stellen Proces is het bepalen van jouw SMART jaardoel. Voordat we dit gaan doen, is 
het goed om voor ogen te houden dat doelen stellen geen doel op zich is. Uiteindelijk is het einddoel een 
bestemming, en komt het plezier van de reis zelf. Vergelijk doelen stellen met een ski-afdaling van een hoge berg. 
Je bestemming is het dal, maar het plezier zit in het skiën en de afdaling. Door het plezier wat je beleeft aan de 
afdaling ervaar je plezier als je in het dal aankomt. Iedereen die gaat skiën begrijpt dat het plezier in het skiën zelf 
zit en niet enkel en alleen in het aankomen in het dal. Zo is het ook met doelen stellen. En om plezier aan de 
acties zelf te kunnen beleven dien je een paar spelregels op je netvlies te hebben staan. 

Nieuwjaarswens? Of iets wat je absoluut gaat doen? 

Stap voor stap je doelen bereiken is wat je wil, maar hoe graag wil jij jouw wens realiteit zien worden?  
Is jouw verlangen heel groot? Hoe graag wil je dit verlangen bereiken, realiseren, ervaren of bezitten?  
Is dit iets wat je: 

1) Nog wel eens zou willen hebben of zou willen doen? Of; 
2) Iets wat je absoluut gaat doen, iets waarvan niemand je kan afhouden en waarvoor jij bereidt bent tot het 

uiterste te gaan om dit daadwerkelijk te realiseren?  
Het is belangrijk het verschil in energie te voelen tussen de eerste en de tweede (in)stelling. Zie je het enorme 
verschil in de kans van slagen tussen de een en de ander? Proef je het verschil in de ‘drive’ tussen beiden? Zie je 
het verschil in slagingskans nog voordat men begonnen is? Elk doel wat je stelt vanuit instelling 1 is gedoemd te 
mislukken. En te vaak worden dit soort doelen gesteld. Besef je dat met een instelling van “dit is iets wat ik nog 
wel eens wil doen of hebben” je bij voorbaat al kansloos bent om dit doel daadwerkelijk te realiseren. Doelen 
vanuit instelling 1 zijn vergelijkbaar met de gemiddelde nieuwjaarswens. Zoals we weten worden 99% van de 
nieuwjaarswensen nooit verwezenlijkt.   

Specifiek + Meetbaar + Ambitieus + Resultaatgericht + Tijdgebonden = SMART  

Verder is het belangrijk dat je jouw doelen nauwkeurig en specifiek omschrijft. Omschrijf je doelen positief en 
schrijf op wat je wel wilt bereiken, en niet wat je niet wilt bereiken. Schrijf op ‘waarom’ je het wilt behalen. Wat 
levert het bereiken van jouw doel op? Voor jou? Voor de ander? Voor de maatschappij?  
Onder SMART doelen verstaan wij:  
 

 Specifiek  Weet je wat er dient te gebeuren om je doel te behalen?  
 Meetbaar Weet je wanneer je doel behaald is? Kun je de voortgang monitoren?  
 Ambitieus Is je doel ambitieus genoeg om er een uur eerder voor uit je bed te komen? 
 Resultaatgericht Weet je waarom je je doel wil behalen, wat het je oplevert? 
 Tijdgebonden Is er een einddatum bepaald waarop je doel gerealiseerd dient te zijn? 

 
Op onze website www.doelenstellengids.nl vind je meer over SMART doelen en over hoe je in 5 stappen een doel 
SMART maakt.   

http://www.doelenstellengids.nl/
http://www.doelenstellengids.nl/
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Commitment

Deze doelen hebben je interesse, maar waarom...
Verzamel meer informatie, “waarom” wil je dit eigenlijk? 

100%

90% - 99%

80% - 90%

Over deze doelen heb je geen enkele twijfel 
Genoeg “drive” om je niet bij de eerste tegenslag 
uit het veld te laten slaan, hier mogen ze je ‘s 
nachts voor wakker maken. 

Voor deze doelen loop je echt warm, en toch...
Dit wil je heel graag, en toch...

Laat deze doelen (nu) voor wat ze zijn
Schrijf ze op en kijk er over een half jaar nog eens naar. < 80%

Voorbeelden van basiswaarden

Aandacht
Aardigheid
Actie
Afwisseling
Ambitie
Assertiviteit
Authenticiteit
Avontuur
Balans
Bekwaamheid
Besluitvaardigheid
Betrokkenheid
Bewustzijn
Bijdragen 
Collegialiteit
Comfort
Commitment
Competitie
Concentratie
Coördinatie
Creativiteit
Dankbaarheid
Democratisch
Dienstbaarheid
Doorzettingsvermogen
Duidelijkheid
Duurzaamheid
Dynamisch
Eenheid
Eenvoudigheid
Eerlijkheid
Effectief
Efficiënt 
Enthousiasme
Erkenning
Excelleren
Gedisciplineerd
Geduldigheid
Gelijkheid
Gelijkwaardigheid

Geluk
Gemak
Gemeenschappelijkheid
Gerechtigheid
Geweldloosheid
Gevoeligheid
Gezondheid
Goedheid
Groei 
Hard werken
Harmonie
Humor
Integriteit
Innerlijke rust
Innovatie
Intensiteit
Individualiteit
Intelligentie
Inspiratie
Kalmte
Kennis
Klantgerichtheid
Kracht
Kwaliteit
Leiderschap
Liefde
Lol
Loyaliteit
Mensgerichtheid
Netheid
Onafhankelijkheid
Onderzoekend
Openheid
Opgeruimdheid 
Oplossingsgerichtheid
Oprechtheid
Originaliteit
Overvloed 
Passie
Perfectie

Persoonlijke groei
Plezier
Praktisch
Privacy
Punctualiteit
Regelmaat
Respect
Resultaatgerichtheid
Romantiek
Samenwerking
Schoonheid
Servicegerichtheid
Snelheid 
Stabiliteit 
Statusgerichtheid
Steun
Sportiviteit
Succes 
Teamwerk
Tolerantie
Traditie 
Uitdaging
Vaardigheid
Veelzijdigheid
Veiligheid
Veranderingen
Verantwoordelijkheid
Verbeteringen
Verbinding
Vertrouwen
Vooruitgang
Vreedzaamheid
Vriendelijkheid
Vriendschap
Vrijheid
Weloverwogen
Welzijn
Wijsheid 
Zekerheid
Zorgzaamheid
Zorgvuldigheid

Check of je 100% commitment hebt 

Zijn ambitieuze doelen haalbaar? Deze vraag wordt vaak aan mij gesteld en dat begrijp ik volkomen. Te vaak zijn 
mensen teleurgesteld geraakt door het niet behalen van hun doelen. Als je een paar spelregels in acht neemt is 
mijn antwoord op deze vraag volmondig: JA! Wanneer je een doel stelt check dan of je commitment 100% is of 
niet. Belangrijk is dat je er werkelijk voor wil gaan, dat je commitment 100% is. En houd hierbij altijd voor ogen dat 
als iemand anders het eerder heeft laten zien, dat het ook voor jou mogelijk is om dit doel te bereiken. Natuurlijk 
kan jij dit ook! 
 
Stel doelen waar je plezier aan de actie zelf beleeft en welke doelen matchen met je basiswaarden. Creëer 
overzicht en vertrouwen in de haalbaarheid van jouw doel. Verder is het vooral een kwestie van je gezonde 
verstand gebruiken. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld fysieke beperkingen. Als jij meer dan 100 kg weegt dan is 
het fysiek onmogelijk om een Olympisch kampioen op de marathon te worden, en dat geldt ook als je een been 
mist of een longaandoening hebt. Gebruik dus je gezonde verstand en houdt rekening met jouw beperkingen. Dat 
wil niet zeggen dat je niet kunt werken aan je beperkingen om zo via een weldoordacht stappenplan alsnog jouw 
doel te realiseren. 

Macht je doelen met je basiswaarden  

Hoe kan je plezier beleven aan de reis zelf en niet alleen bezig zijn met het aankomen op de bestemming? Zorg 
dat je basiswaarden jouw doelen ondersteunen! Werkelijk succes is onmogelijk als je niet in overeenstemming 
met je basiswaarden handelt. 
 
Als je jouw basiswaarden op het netvlies hebt en als je je hier bewust van bent, dan ga je ook begrijpen en (in)zien 
waarom bepaalde wensen nooit realiteit zijn geworden of zullen gaan worden. Je denkt dat je zelf iets wilt maar 
dit doel blijkt dan achteraf (onbewust) aangepraat te zijn door anderen. Door bijvoorbeeld je dierbaren, jouw 
vader of moeder of door iemand anders die jij bewondert. Door doelen te stellen waarmee jij hen (denkt te) 
plezieren krijg jij er van hen aandacht, bevestiging of bijvoorbeeld bewondering voor terug. Wat je op dat moment 
niet doorhebt is dat je in een vicieuze cirkel zit. Dit gaat jou nooit plezier geven en geluk brengen. Door jouw 
eigen basiswaarden bewust op het netvlies te hebben kun je deze matchen met jouw doelen. Als er geen match is 
– en je dus niet jouw eigen doelen nastreeft – dan springen de doelen die niet matchen met jouw basiswaarden er 
direct uit. Gelukkig maar! Want alleen dan ga je stap voor stap je doelen bereiken. Ga niet tegen je basiswaarden 
in. Ingaan tegen je eigen basiswaarden is het recept voor mislukking en je ongelukkig gevoelen. Want doelen die 
niet matchen met jouw basiswaarden ga je onbewust saboteren, worden nooit een succes en leiden ook nooit tot 
werkelijk geluk. Om werkelijk succesvol te zijn dien je geen dingen te doen waar je diep van binnen niet 
achterstaat. Dit geeft onrust en innerlijke conflicten en dan mis je de congruentie die nodig is in jouw handelen 
om daadwerkelijk vooruitgang te boeken. Sommige mensen zullen bijvoorbeeld als zij gevraagd worden voor het 
vervullen van een belangrijke en verantwoordelijke functie met veel groeiperspectief dit aanbod beleefd afslaan. 
Doordat hun belangrijkste basiswaarde een harmonisch gezinsleven is en zij ervan uitgaan dat deze waarde niet 
goed vervuld kan worden als zij kiezen voor de aangeboden functie met groeiperspectief en carrière.  
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Stap 2 – Maak een plan op hoofdlijnen    

Misschien ben je net als de meeste andere mensen gewend om direct in actie te komen als je een doel stelt. Snel 
actie ondernemen is het motto. Dan laat je tenminste zien dat jij inderdaad de aangewezen man of vrouw bent om 
deze klus te klaren. Maar zolang je niet precies weet wat de juiste stappen zijn, is het maar de vraag of deze actie 
op dat moment wel de juiste actie is? Bepaal daarom eerst de juiste richting omdat anders zomaar elke stap een 
stap in de verkeerde richting kan zijn. En als je daar na verloop van tijd pas achter komt dan ben je niet blij.  
Maak een plan op hoofdlijnen, want met een goede voorbereiding:  
 

 Kom je minder snel voor verrassingen te staan. 
 Weet je in meer of mindere mate wat je te wachten staat en gaat beleven. 
 Bespaar je tijd. 
 Vergroot je de kans te krijgen waarnaar je zoekt. 
 Creëer je meer vertrouwen in een goede afloop, in de realisatie van dat waarnaar je zoekt. 
 Neem je eventuele angsten weg en zal je succesvoller zijn.  

 
Om de juiste stappen te bepalen is het noodzakelijk dat je eerst je doel SMART opschrijft, zoals we in de vorige 
stap hebben omschreven. Als jij jouw doel nog niet helder en scherp op het netvlies hebt staan, hoe kun je dan de 
juiste actiestappen bepalen? Je doel SMART omschrijven geeft jou een voorsprong. Neem dus de tijd om je goed 
voor te bereiden en je hoofddoel SMART op te schrijven. Vervolgens ga je in deze stap je hoofddoel opdelen in 4 
tot 6 subdoelen, afhankelijk van de omvang. Indien het echt grote doelen betreft waar ook veel andere personen 
bij betrokken zijn, kan het wenselijk zijn om de 4 tot 6 subdoelen ook weer op te delen in 4 tot 6 sub-subdoelen.  

Hoofdlijnen overzien = stap voor stap doelen bereiken  

Het gaat in deze stap van het Doelen Stellen Gids proces om de grote lijnen. Breek je doel daarom op in 
hoofdstappen waarmee je stap voor stap je doel wil bereiken. Het gaat in deze fase nog niet om de details, en ook 
niet om hoe we precies dit alles gaan doen. Het gaat om de hoofdlijnen en het krijgen van vertrouwen in het 
eindresultaat. Zie het als een  ouderwetse routekaart. Iets vergelijkbaars heb je nodig om jouw persoonlijke route 
naar jouw doel uit te stippelen. Door je te focussen op de grote brokken ga je de weg op hoofdlijnen overzien. Het 
grote voordeel van het overzien van de weg is dat dit veel onrust en onzekerheid wegneemt waardoor je weet dat 
je doelen realiseerbaar zijn.  
 
Dit is de stap die de meesten onder ons van nature niet automatisch doen. Je stelt een doel dat dusdanig ver van 
de huidige situatie af ligt waardoor jij (onbewust) onzeker bent en jij je afvraagt of jouw doel wel haalbaar is. En 
dus twijfel je of jij wel in staat bent om jouw doel te realiseren. Het is belangrijk de weg naar de realisatie van je 
doelen te overzien! Liefst letterlijk visueel gemaakt met plaatjes. Hiermee neem je de twijfels en onzekerheid weg 
en je vertrouwen in de haalbaarheid van je doel neemt toe. En alleen dan kan je stap voor stap je doelen bereiken.     

http://www.doelenstellengids.nl/
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Stap 3 – Vraag feedback    

Je hebt jouw doel bepaald en je hebt een plan op hoofdlijnen opgesteld. Doelen bereik je nooit alleen en zeker niet 
als het ambitieuze doelen betreft. Ambitieus wil zeggen dat je het doel niet eerder bereikt hebt. Om succesvol te 
zijn heb je een (support) team nodig. Bij grote doelen heb je wellicht een groot team van mensen nodig. Bij 
kleinere doelen kan je de acties wellicht alleen af, maar ook dan heb je toch een supportgroep nodig.   
 
Een support groep bestaat uit 1 of meer mensen die jouw feedback willen geven en je advies kunnen geven als je 
daar om vraagt. Het zijn jouw hulpbronnen voor als het even niet gaat, als je met tegenslagen te maken krijgt of je 
misschien wel wil opgeven. Vraag altijd feedback op je plan op hoofdlijnen! 
 
Het kan zo maar zijn dat je bepaalde essentiële zaken volkomen over het hoofd ziet die je wel op het netvlies moet 
hebben staan om succesvol te zijn. Iedereen heeft zijn eigen blinde vlekken en daarom is het goed om feedback te 
vragen. Je vraagt natuurlijk wel feedback aan mensen die je hoog hebt zitten en wiens advies je ook serieus 
neemt. 
 
Wanneer je commitment 100% is en anderen hebben soortgelijke doelen ook bereikt, dan moet jij vrijwel zeker 
ook in staat zijn om jouw doelen te bereiken. Maar er zijn uitzonderingen. En als jij een uitzonderlijk doel hebt 
gesteld, dan kan je maar beter in een zo vroeg mogelijk stadium de eventuele onmogelijkheden op je netvlies 
hebben staan.  

De meest belangrijke feedback spelregel: accepteer 

Vraag daarom altijd feedback. Hanteer in ieder geval de volgende belangrijkste spelregel: je vraagt feedback, dus 
accepteer de feedback. Feedback kan confronterend zijn maar recht is recht en krom is krom. Enthousiasme 
alleen is niet genoeg om doelen te bereiken. Feedback maakt blinde vlekken bij jezelf zichtbaar.  
 
En een supportgroep is niet alleen belangrijk om feedback te kunnen vragen. Een supportgroep doet meer, het 
vergroot direct je kansen op succes! Waarom? Omdat het delen van doelen impact heeft op jouw commitment en 
doorzettingsvermogen. Het helpt jou om de finish lijn te halen. Anderen gaan naar je voortgang vragen, bieden 
spontaan hun hulp aan en geven je advies als je daar om vraagt. Het motiveert je om dat extra stapje te zetten, net 
dat ene belletje wel te doen en je nog wat beter voor te bereiden als je voor een belangrijke mijlpaal staat.  
 
  

1

2

3
4

Focus op je doel

100% Commitment

100% Vertrouwen

Geïnspireerde actie

Nemen van verantwoordelijkheid
Positieve veranderingen
Bewustwording beperkende overtuigingen
Persoonlijke groei

Feedback

Ingang voor:

Stap dichter bij je doel komen

http://www.doelenstellengids.nl/
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Bewust 
worden van 

onze  
gedachten

   Bewust 
ons doel voor 
ogen houden 

door een 
beeld 
van ons 

einddoel te 
vormen

Waardoor ons 

onderbewustzijn 
VOOR ONS 

gaat werken 
in plaats van 

tegen ons

Juiste filters

1 2 3

   Bewust 
onszelf 

dagelijkse 
gewoonten 

eigen maken, 
ofwel een
r ou t ine 

vormen die ons 
telkens een 

stapje dichter 
bij ons doel 

brengt

Stap 4 – Verkrijg 100% vertrouwen in jouw doel    

Je hebt: 
 In stap 1 een SMART doel bepaald. 
 In stap 2 een plan op hoofdlijnen gemaakt om stap voor stap je doelen te bereiken. 
 In stap 3 feedback gevraagd en gekregen. 

En als je nu naar je plan kijkt wat voor je ligt, wat doet dit dan met je? Hoeveel vertrouwen heb jij in het behalen 
van het eindresultaat? Overzie je de stappen? Leiden deze stappen je naar jouw einddoel? Hoe groot is jouw 
vertrouwen dat je op basis van dit plan stap voor stap jouw doel bereikt? Is dat 70%, 80%, 90% of 100%? Of 
ergens daar tussenin? Of is je vertrouwen misschien wel minder dan 70%? Wanneer je een goed plan hebt 
uitgewerkt dan is je vertrouwen 100%! Wanneer je vertrouwen geen 100% is dan ga je nooit overtuigend actie 
ondernemen. En het is nu net deze overtuigende actie waarmee je het verschil maakt.  

Overtuigende actie maakt het verschil 

Overtuigende actie creëert momentum en momentum is nodig om doelen te bereiken. Niets kost meer energie 
dan telkens opnieuw te moeten starten omdat er ´gaten´ vallen. Je stelt een doel, onderneemt actie, ervaart 
tegenwerking of ongemak, en dan komt er een punt dat jij jouw doel begint te verwerpen. Op dat punt heb je er 
geen zin meer in en vraag jij je af “waarom ben ik ooit aan dit doel begonnen?”. Herken je dit? Hoeveel mensen 
beginnen het nieuwe jaar niet met het doel af te vallen of te stoppen met roken en geven telkens weer op? Heel 
veel doelen worden opgegeven zodra het weerstandspunt komt. Of anders geformuleerd, zodra de grenzen van 
de eigen comfortzone in beeld komen.  

Hoe ga ik om met weerstand? 

Ga weerstand niet zien als een ‘onoverkomelijk probleem’. Op het moment dat je doelen stelt dan ga je tegen 
zaken aanlopen die nieuw voor je zijn. Dit kan je niet voorkomen. We noemen het dan ‘problemen’ maar deze 
‘problemen’ zijn feitelijk niets anders dan de hindernissen die we tegenkomen om vanuit de huidige situatie aan te 
komen in de gewenste situatie. Elk ambitieus doel brengt een ´gap´ met zich mee. Dat weet je vooraf. En daar zal 
je mee dienen te dealen. Zolang je leeft en groeit en dus doelen stelt, zal je met ‘problemen’, of noem het 
‘hindernissen’, te maken krijgen. Iets kan goed zijn, iets kan al heel goed zijn, het kan altijd beter. Energie staat 
nooit stil en zolang je leeft zal je ook doelen blijven stellen. Maar dit is allemaal slechts feedback en zolang je 
bijstuurt op de feedback die je krijgt dan is er niets aan de hand.  
 
 
 

  

http://www.doelenstellengids.nl/
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Stap 5 – Betaal de prijs en onderneem actie    

Je kunt over nog zoveel talent beschikken maar talent alleen is niet voldoende. Je kunt nog zo veel mooie plannen 
en geweldige ideeën hebben, er komt een punt dat je ook gewoon daadwerkelijk aan de slag moet. Intuïtief voelen 
we allemaal wel aan dat actie nodig is. Het simpel stellen van doelen en het uiten van wensen om vervolgens niets 
te doen en volledig passief af te wachten wanneer je verlangens realiteit worden, leidt tot niets anders dan 
teleurstelling en nog meer wachten. Een artikel lezen over doelen stellen en vervolgens geen actie ondernemen 
levert hetzelfde resultaat op als een boek over afvallen kopen om het vervolgens alleen maar te lezen. Lezen 
alleen brengt geen verandering, lezen en actie ondernemen wel. Kom in beweging! Besef dat alles wat je tot dit 
punt gedaan hebt – slechts de voorbereiding is geweest. Pas als je daadwerkelijk actie onderneemt dan pas begin 
je van alles in beweging te zetten. Zolang je geen actie onderneemt gebeurt er weinig.  

Onderneem actie en ga stap voor stap doelen bereiken 

De voorbereiding is heel belangrijk. Met een goede voorbereiding maak je het verschil. Maar je moet aansluitend 
wel actie ondernemen! Je dient actie te ondernemen om dichter bij jouw eerste subdoel te komen. Zet iets in 
beweging, zet letterlijk een stap in de juiste richting. Het enige wat telt is dat je daadwerkelijk actie onderneemt, 
al is deze nog zo klein. Besef ook dat 90% van de mensen niet eens deze eerste stap zetten als zij doelen stellen. 
Door deze eerste stap te zetten ben je al verder dan 90% van alle andere mensen die doelen stellen en vervolgens 
niets doen. Dit zijn mensen die een actie blijven uitstellen en binnen de kortste keren hun doelen weer vergeten 
zijn. Door een eerste stap te zetten, zet je iets in beweging. Elke actie resulteert namelijk in een reactie. Een 
aantal kleine acties resulteert uiteindelijk in een grote reactie ofwel een groot resultaat een grote stap 
voorwaarts in de realisatie van jouw doelen. Onthoud dat het niet die ene grote incidentele stap is die de 
doorbraak oplevert maar de keten van kleine stapjes die je succesvol maakt en het grote resultaat brengt. Daarom 
kiezen wij voor een stap voor stap aanpak om doelen te bereiken.   

Creëer goede routines 

Bij het ondernemen van actie zijn goede routines de sleutel tot meer succes en betere resultaten. Een routine 
kunnen we definiëren als een correct geïnstalleerd programma. Hiermee zeggen we nog niet of het programma 
tot positieve dan wel negatieve resultaten leidt. Besef dat het niet de incidentele grote stappen zijn die ons 
vooruit helpen maar de continuïteit van kleine stapjes en meerdere routines van kleine stapjes die ons succesvol 
maken. Dagelijks zijn er meerdere activiteiten die je kunt ondernemen en dan kan je stap voor stap je doelen 
bereiken. Routines creëer je door constant kleine stapjes te maken waarmee je steeds dichter bij de realisatie van 
je doel komt. En het fijne van een goede routine is dat het bijna als vanzelf gaat en dus geen (grote) inspanning 
kost. Je kan dan met plezier stap voor stap je doelen bereiken.  

  

http://www.doelenstellengids.nl/
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Vliegtuigen stijgen niet op zonder weerstand 

Stap 6 – Stuur bij op feedback indien nodig    

Om je doelen daadwerkelijk succesvol te realiseren en te ontvangen dien je bewust te zijn van zaken die een grote 
invloed hebben op de uiteindelijke realisatie, de uitkomst. Een van deze belangrijke zaken is dat we constant 
feedback krijgen. Feedback van onze partner, onze collega’s, onze leidinggevende, vrienden en alle anderen 
waarmee we in contact komen bij het verwezenlijken van onze doelen. Maar doordat je een plan op hoofdlijnen 
hebt gemaakt met tijdlijnen weet je ook of je voor, achter of op schema ligt om je doelen te bereiken.  

Meten = Weten 

Wanneer je achter op schema ligt dan is dit, net als bij problemen of hindernissen die je ervaart, een 
feedbacksignaal. Een feedbacksignaal waar je wat mee dient te doen. Problemen zijn er om je iets duidelijk te 
maken. Het zijn aanwijzingen om iets te veranderen. De les die je hieruit leert helpt je om te groeien als mens. 
Uiteindelijk is de oplossing minder belangrijk dan de les die je hebt geleerd of de ervaring die je hebt opgedaan. 
Het gaat ook bij het oplossen van ‘problemen’ om de reis en niet alleen om de bestemming. Omdat je commitment 
100% is kan je ook dealen met problemen. Talent, genialiteit en opleiding zijn niet genoeg om je doelen te 
realiseren. Je zal ook flexibel genoeg moeten zijn om bij te sturen op de feedback die je continu krijgt. Je kunt je 
afvragen, is weerstand dan per definitie slecht? Weerstand is niet goed of slecht. Er is weerstand en benut deze 
weerstand. Vliegtuigen kunnen niet eens opstijgen zonder weerstand.  

Stel jezelf versterkende vragen 

Stel jezelf de vraag: Wat dien ik nu te veranderen om wel de gewenste uitkomst te ervaren? Versterkende vragen 
stellen brengt je verder. Gebruik de weerstand. Luister naar de argumenten van de ander en kijk of deze 
argumenten jouw plan naar een hoger level kunnen brengen. En zo niet, dan ga je gewoon verder en blijf je focus 
op je doel behouden. Problemen geven aan dat er veranderingen dienen plaats te vinden en jij jouw koers dient bij 
te stellen. Laat los wat niet werkt. Wees flexibel als dat nodig is en de situatie daarom vraagt, maar blijf 
ondertussen vastbesloten en vastberaden op je doel afgaan!  

Weerstand is niet goed of slecht 

Weerstand is niet goed of slecht. Er is weerstand en gebruik de weerstand, doe er wat mee. Maak je plan beter, 
versterk je plan, wees hierbij creatief. Ga actie ondernemen associëren met het in ontvangst nemen van het 
plezier en resultaat van je doel. Je stelt doelen om gelukkiger te worden en het is belangrijk dat je plezier aan de 
reis zelf beleeft. Actie ondernemen is de fysieke stap die nodig is om je niet fysieke doelstelling daadwerkelijk 
fysiek in ontvangst te gaan nemen. Je versnelt jouw Doelen Stellen Proces enorm als je actie onderneemt vanuit 
een houding alsof je doel al gerealiseerd is geworden. Zodra je dat doet zullen al je acties volkomen congruent zijn 
met je doelen.  

  

http://www.doelenstellengids.nl/
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Veranderingen komen van binnenuit  

Elke verandering begint van binnenuit. Veranderingen beginnen van binnen en kunnen dan ‘buiten’ plaatsvinden, 
niet andersom. Toch is dit veelal wel de manier waarop gedacht wordt. Eerst moet dit of dat gebeuren, of dient 
iemand anders dit of dat te doen, en “als hieraan voldaan is, dan ga ik het doen” is het motto van velen. Begin 
andersom te denken. Veranderingen beginnen van binnen uit! Feedback die wij ontvangen helpt ons bij het 
bepalen van de richting, mits we bereid zijn te luisteren en bereid zijn ook daadwerkelijk actie op deze 
aanwijzingen te ondernemen. 
 
Dat doe je door de vraag te stellen: welke actie (en/of handeling, gedachte) heb ik moeten ondernemen (en dat 
kan ik heel goed onbewust gedaan hebben), of had ik moeten ondernemen en heb ik niet gedaan, om deze reactie 
(die ik niet wil) te ervaren?  

De comfortzone en doelen stellen 

Er is kracht nodig om in beweging te komen. Het makkelijkste is natuurlijk om niet te veranderen en binnen onze 
comfortzone te blijven hangen. Dit geeft je houvast en zekerheid. Binnen je comfortzone gebeurt er helemaal 
niets nieuws en binnen deze zone is derhalve ook geen persoonlijke groei mogelijk. Je kunt jezelf de vraag stellen, 
hoe veilig is nu werkelijk mijn comfortzone als ik binnen deze zone niets leer en niet groei? Er is letterlijk en 
figuurlijk kracht (energie) nodig om ons in beweging te krijgen en uit onze comfortzone te komen. Daar kunnen 
we zelf voor kiezen en zodoende ook zelf invloed op uitoefenen in de mate waarin we onze grenzen van onze 
comfortzone opzoeken en oprekken.  
 
Heb je weleens de lancering van de spaceshuttle gezien? Dit is een extreem voorbeeld waarbij je goed kunt zien 
hoeveel energie er voor nodig is om de spaceshuttle van de grond te krijgen en dus de beweging in gang te 
zetten. De motoren gaan volop draaien, enorme rookwolken verspreiden en pas na een aantal seconden komt de 
spaceshuttle van de grond om vervolgens in rap tempo steeds meer snelheid te maken. De benodigde stuwkracht 
wordt geleverd door twee extra brandstoftanks welke reeds na 2 minuten leeg zijn en worden afgestoten terwijl 
de reis nog moet beginnen. De meeste energie is nodig om vanuit stilstand een beweging op gang te krijgen. Dat 
geldt voor fietsen, voor auto’s maar ook bij doelen stellen.    

https://doelenstellengids.nl/feedback-krijgen/
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Stap 7 – Blijf bewust waarnemen    

Er bestaat niet zoiets als stilstand. De bouwstenen van onze wereld zijn de kwantumdeeltjes. Deze deeltjes 
kunnen zich zowel als golf en object gedragen en zijn dus in feite pure energie. Niets staat dus stil in dit 
universum, alles is energie en energie staat nooit stil! Gedachten zijn net als acties een vorm van energie. 
Gedachten dragen daarom wel of niet bij aan de realisatie van je doelen. We dragen dus ook altijd de gevolgen van 
ons handelen, onze acties en daarmee indirect van al onze gedachten. Meestal staan we er niet bij stil dat dit de 
hele dag doorgaat. We zijn ons totaal niet bewust van wat we allemaal wel en niet denken. Het is een komen en 
gaan van gedachten, een eindeloze stroom van willekeurige gedachten waar we totaal geen controle over lijken te 
hebben. Ook grijpen we bepaalde gedachten vast en laten deze vervolgens niet meer los. 

Je mindset bepaalt het verschil 

Stap voor stap je doelen bereiken lukt niet als je te emotioneel raakt. De kans dat je dit doet is met name heel 
groot als ‘iets’ je emotioneel raakt. Dit ‘iets’ kan van alles zijn, een gebeurtenis, een gedachte, een beeld, een 
mening, een reactie, etc. Als een gedachte maar genoeg emotionele lading heeft, dan kan het zijn dat je deze 
gedachte nooit meer loslaat en zich maar blijft herhalen. Je gaat je dan volledig identificeren met de gedachte en 
draagt de gedachte vervolgens een leven lang met je mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan traumatische 
gebeurtenissen. Je hoeft een gedachte niet vast te grijpen. Je kunt een gedachte ook weer direct loslaten. Het 
verschil tussen winnen en verliezen is een hele dunne scheidslijn. In de sport is dit vaak goed zichtbaar, 
bijvoorbeeld op de 100 meter hardlopen bij de Olympische Spelen. Het verschil tussen de nummer 1 en de 
nummer 8 is vaak minder dan 0,3 seconde! Dan praten we dus over een verschil van circa 3%. De beloning van de 
winnaar ligt minimaal 10 tot 100 keer hoger dan het gemiddelde van de andere 7 deelnemers. Het verschil wordt 
bepaald door de mindset! Je neemt daadwerkelijk het stuur in eigen handen als je in staat bent bewust jouw 
gedachten te sturen. Alsdan ben je ook in staat om je volledig te richten op jouw doel, subdoelen en de te 
ondernemen acties. Je kunt bewust nog zo veel doelen stellen als je wil, als jij onbewust vindt dat jij niet goed 
genoeg bent, niet de juiste opleiding hebt, niet over de benodigde middelen beschikt, niet genoeg kansen krijgt of 
bijvoorbeeld altijd pech hebt, dan is onze kans van slagen in het behalen van jouw doelen nihil. Alles begint met 
een gedachte, zoals een zaadje uitgroeit tot een bloem groeit een gedachte uit tot een resultaat. 
  
DEZELFDE gedachten resulteren in  
DEZELFDE gevoelens, die vervolgens resulteren 
in DEZELFDE acties, die op hun beurt weer leiden 
tot DEZELFDE resultaten. 

 

 
Als we een NIEUW doel stellen en we dit doel willen 
realiseren, zullen we ook NIEUWE bijbehorende gedachten 
dienen te hebben die resulteren in NIEUWE gevoelens, die 
vervolgens resulteren in NIEUWE acties zijnde acties die 
ons vervolgens dichter bij ons doel brengen. 

 
Dit betekent feitelijk dat we ons zelf een nieuwe houding dienen aan te meten. En met houding bedoel ik 
gedachten, gevoelens en acties. Oftewel je dient een nieuwe ‘ik’ te definiëren met een houding die hierbij hoort. 
Het betekent ook dat je voorbij de grenzen van jouw comfortzone dient te gaan. Alles begint met een gedachte.   

NIEUWE gedachten 
NIEUWE gevoelens 

NIEUWE acties 
Dichter bij het doel 

http://www.doelenstellengids.nl/
https://doelenstellengids.nl/alles-begint-met-een-gedachte/
https://doelenstellengids.nl/alles-begint-met-een-gedachte/
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‘Gap’ overbrugd en gegroeid als mens 

Stap 8 – Zet de volgende stap    

Doelen stellen is persoonlijk groeien. En het is goed om regelmatig bewust de tijd te nemen om successen te 
vieren. In de laatste stap van dit Doelen Stellen Proces staan we hier bewust bij stil. 
 
Het is ook een moment om dankbaarheid te tonen voor hetgeen we hebben mogen ontvangen. Sta kort stil bij de 
mensen die je geholpen hebben bij de realisatie van jouw doel. Je zou zomaar tot de conclusie kunnen komen dat 
iemand anders voor jou het verschil heeft gemaakt.  
 
Elk ambitieus doel wat je stelt brengt een gap met zich mee. En wanneer je jouw doel bereikt dan heb je de gap 
ook overbrugd. Je bent gegroeid als mens. En doordat je gegroeid bent als mens kan je weer een volgende stap 
zetten. Eerst geniet je van de behaalde successen. En dan ontstaat vroeg of laat toch weer de prikkel om verder te 
groeien en een volgende stap te zetten.  
 
En dan begint het doelen stellen proces weer van voor af aan.  
 
Opnieuw ga je stap na stap je doelen bereiken!  
 
 

  

http://www.doelenstellengids.nl/
https://doelenstellengids.nl/de-jaaropdracht/jaaropdrachten-realiseren-en-de-gap-overbruggen/
https://doelenstellengids.nl/de-jaaropdracht/jaaropdrachten-realiseren-en-de-gap-overbruggen/
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5 hoofdoorzaken waarom doelen niet gerealiseerd worden   

De ervaring heeft geleerd dat er 5 veel voorkomende hoofdoorzaken zijn waarom doelen in de praktijk niet 
worden bereikt. Deze 5 oorzaken zijn vrij eenvoudig te voorkomen als je ze eenmaal op je netvlies hebt staan:  
 
Oorzaak 1 Oorzaak 2 Oorzaak 3 Oorzaak 4 Oorzaak 5 
Geen helder 
doel voor ogen 
hebben 

Geen krachtig 
besluit nemen 

Geen geïn-
spireerde actie 
ondernemen 

Niet bereid zijn 
de prijs te 
betalen 

Kortetermijn-
visie 

De meeste mensen 
hebben geen helder 
doel voor ogen.  
Je zal eerst een 
helder beeld voor 
ogen dienen te 
hebben, voordat je 
gerichte actie kan 
ondernemen om je 
doel te realiseren. 
Zolang je niet precies 
weet: 
- Wat je doel is. 
- Wat het jou oplevert. 
- Waarom het 

belangrijk voor je is 
om dit doel te 
bereiken. 

Dan is de kans 
bijzonder groot dat je 
nooit geïnspireerd 
actie gaat 
ondernemen. 
 
Focus is noodzakelijk 
om doelen te 
realiseren. Je kan 
alleen focus 
behouden als je 
haarscherp op je 
netvlies hebt staan 
wat jouw doel is. 

Zelfs als je 
regelmatig: 
- Een blog of boek 

over doelen stellen 
leest. 

- Een workshop of 
een seminar 
bijwoont. 

- Een training volgt. 
Dan nog verandert er 
helemaal niets aan 
jouw persoonlijke 
situatie als jij niet 
een krachtig besluit 
neemt om daad-
werkelijk iets te gaan 
doen met deze 
informatie. Niets zal 
veranderen totdat jij 
een krachtig besluit 
neemt om een 
gewenste of nood-
zakelijke verandering 
aan te brengen in 
jouw leven.  
 
Jij zal zelf moeten 
inzien dat dit 
gewenst is of zelfs 
noodzakelijk is.  
Waar is een wil is, is 
een weg.  

Het is altijd maar 
morgen, volgende 
week, volgende 
maand en desnoods 
volgend jaar, maar 
niet nú.  
Er is altijd wel een 
reden waarom het 
nú niet kan en 
waarom een andere 
keer de omstandig-
heden veel beter zijn. 
 
Besef dat wat 
vandaag voor jou 
geldt morgen, 
volgende week, 
volgende maand en 
ook volgend jaar niet 
anders zal zijn.  
 
Besef ook dat 
wanneer jou iets niet 
bevalt, jij je irriteert 
aan iets of jij je 
zorgen maakt om 
een bepaalde 
ontwikkeling jij ook 
genoeg redenen hebt 
om wel nú actie te 
gaan ondernemen. 

Alles heeft zijn prijs. 
Niet veranderen 
brengt ook een prijs 
met zich mee.  
Wees daarom bereid 
de prijs te betalen 
die nodig is om jouw 
doel te bereiken. 
 
- Het kost inspanning. 
- Het kost energie. 
- Het kost tijd. 
- Misschien kost het 

zelfs wel geld. 
 

Doe wat je moet 
doen om je 
persoonlijke doelen 
te realiseren.  
 
Als je niet 
daadwerkelijk bereid 
bent om de prijs te 
betalen, dan ga je 
ook nooit de 
beloning die hier 
tegenover staat in 
ontvangst nemen.  
Je gaat nooit je doel 
bereiken. 
 

De meeste mensen 
overschatten wat zij 
op de korte termijn 
kunnen realiseren en 
onderschatten wat 
zij op de lange 
termijn kunnen 
realiseren.  
 
Durf groot te 
dromen maar zet 
niet een te strakke 
tijdlijn op jouw 
doelen. 
 
Waarom moet alles 
snel gerealiseerd 
zijn? 
Veel belangrijker is 
dat jij plezier ervaart 
aan de reis zelf.  
 
Hiermee neem jij zelf 
de tijdsdruk helemaal 
weg. 

    

Resultaten zijn het gevolg van de acties die je 
onderneemt. Acties die je vol overtuiging neemt, 
resulteren in een totaal ander resultaat dan 
acties die je zonder enige overtuiging neemt. De 
grote vraag is: wat is nodig om overtuigend actie 
te ondernemen? Wat zijn de voorwaarden welke 
je dient te vervullen om overtuigend actie te 
kunnen ondernemen?  
 
We veronderstellen dat je inmiddels al heel goed 
op je netvlies hebt staan wat je wilt bereiken. En 
tegelijkertijd willen wij je meegeven dat dit geen 
vanzelfsprekendheid is. Elke workshop weer 
komt dit naar voren en blijkt dat te veel mensen 
helemaal niet precies weten wat zij willen 
bezitten of bereiken.  Een andere conclusie die 
wij telkens weer trekken is dat er een groot 
verschil zit tussen zeggen dat je 100% 
gecommitteerd bent en dit laten zien in gedrag 
en resultaatgerichte acties. En dat komt omdat 
de componenten om te komen tot 100% 
commitment veelal niet bekend zijn.  
 
Vanuit onze ervaring met het Doelen Stellen Gids 
proces in de praktijk, zien wij dat er 5 veel 
voorkomende oorzaken zijn waarom doelen niet 
bereikt worden. Weet dat je deze 5 oorzaken ook 
vrij eenvoudig kan voorkomen als je deze 
oorzaken eenmaal op je netvlies hebt staan. 
Vandaar dat wij ze in dit hoofdstuk met je delen. 
De 5 belangrijkste oorzaken zijn niet moeilijk te 
omzeilen. Er zijn meerdere succesbepalende 
factoren om ambitieuze doelen en 
jaaropdrachten te bereiken. Maar doelen 
bereiken begint met 2 absolute voorwaarden in te 
vullen 100% commitment en 100% vertrouwen. 
Wanneer je invulling geeft aan deze 2 absolute 
voorwaarden, tackel je automatisch de 5 
oorzaken waarom doelen niet gerealiseerd 
worden.  
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 Voorbeelden van basiswaarden

Aandacht
Aardigheid
Actie
Afwisseling
Ambitie
Assertiviteit
Authenticiteit
Avontuur
Balans
Bekwaamheid
Besluitvaardigheid
Betrokkenheid
Bewustzijn
Bijdragen 
Collegialiteit
Comfort
Commitment
Competitie
Concentratie
Coördinatie
Creativiteit
Dankbaarheid
Democratisch
Dienstbaarheid
Doorzettingsvermogen
Duidelijkheid
Duurzaamheid
Dynamisch
Eenheid
Eenvoudigheid
Eerlijkheid
Effectief
Efficiënt 
Enthousiasme
Erkenning
Excelleren
Gedisciplineerd
Geduldigheid
Gelijkheid
Gelijkwaardigheid

Geluk
Gemak
Gemeenschappelijkheid
Gerechtigheid
Geweldloosheid
Gevoeligheid
Gezondheid
Goedheid
Groei 
Hard werken
Harmonie
Humor
Integriteit
Innerlijke rust
Innovatie
Intensiteit
Individualiteit
Intelligentie
Inspiratie
Kalmte
Kennis
Klantgerichtheid
Kracht
Kwaliteit
Leiderschap
Liefde
Lol
Loyaliteit
Mensgerichtheid
Netheid
Onafhankelijkheid
Onderzoekend
Openheid
Opgeruimdheid 
Oplossingsgerichtheid
Oprechtheid
Originaliteit
Overvloed 
Passie
Perfectie

Persoonlijke groei
Plezier
Praktisch
Privacy
Punctualiteit
Regelmaat
Respect
Resultaatgerichtheid
Romantiek
Samenwerking
Schoonheid
Servicegerichtheid
Snelheid 
Stabiliteit 
Statusgerichtheid
Steun
Sportiviteit
Succes 
Teamwerk
Tolerantie
Traditie 
Uitdaging
Vaardigheid
Veelzijdigheid
Veiligheid
Veranderingen
Verantwoordelijkheid
Verbeteringen
Verbinding
Vertrouwen
Vooruitgang
Vreedzaamheid
Vriendelijkheid
Vriendschap
Vrijheid
Weloverwogen
Welzijn
Wijsheid 
Zekerheid
Zorgzaamheid
Zorgvuldigheid

2 absolute voorwaarden om doelen wél te realiseren: 100% commitment 
en 100% vertrouwen   

Voorwaarde 1: 100% Commitment  

  
Geen helder doel voor ogen hebben? Geen krachtig besluit nemen? Geen geïnspireerde actie ondernemen? Niet 
bereid zijn de prijs te betalen? Korte termijn visie hebben? Natuurlijk tackel je deze oorzaken wanneer je werkelijk 
100% commitment hebt voor jouw doelen. Maar ik gaf al eerder aan dat te vaak en te makkelijk geroepen wordt 
dat men 100% commitment heeft. Zeggen dat je commitment 100% is én dit ook laten zien in de geïnspireerde 
acties die je onderneemt is echter niet zo vanzelfsprekend als het misschien op het eerste gezicht lijkt. 
 
Wat wij ontdekt hebben is dat het geen onwil is, en ook niets te maken heeft met overschatting en evenmin met 
het niet kunnen leveren van de noodzakelijke inspanningen die nodig zijn om doelen te bereiken. Waar het wel 
mee te maken heeft is dat de meeste mensen nooit voor zichzelf inzichtelijk gemaakt hebben wat precies nodig is 
om er hun 100% commitment aan te geven en te blijven geven. De start is makkelijk. Iedereen geeft aan 100% 
commitment te hebben. Maar dan gebeurt er vroeger of later iets waardoor het commitment ineens weg is. Pas 
dan blijkt dat het commitment helemaal geen 100% was, maar beduidend lager.    
 
Het is ons doel om je meer inzicht te geven in wat 100% commitment betekent en wat er voor nodig is om dit te 
krijgen en te behouden. De conclusie die wij getrokken hebben is dat er drie componenten zijn die bepalen of je 
commitment wel of geen 100% is. Pas wanneer de onderstaande 3 componenten zijn vervuld kan je vol 
overtuiging zeggen dat je commitment 100% is en aan voorwaarde 1 is voldaan:  
 
Component 1 | Jouw basiswaarden 
 
Basiswaarden bepalen wat belangrijk voor je is en waarom iets wel of niet een succes wordt. Je basiswaarden 
geven aan hoe je iets wilt doen, dus met en vanuit welke waarden jij actie wil gaan ondernemen. Waarden 
motiveren je van binnenuit om in beweging te komen. Check daarom altijd of het ambitieuze doel wat je stelt in 
lijn is met je basiswaarden. Wanneer dit niet het geval is, pas dan direct je doel (op onderdelen) aan. Wanneer je 
doelen niet in lijn zijn met je basiswaarden dan ga je dit vroeger of later merken en kom je erachter dat je 
commitment geen 100% is. En dat is niet nodig. Maak de check vooraf en voorkom dat je achteraf hier pas bewust 
van wordt en de handdoek in de ring gooit. 
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Component 2 | Jouw waaroms 
 
Uiteindelijk doe je alles wat je doet met een reden. Misschien ben je hier niet altijd bewust mee bezig, maar er is 
reden waarom je de dingen doet die je doet. Je hebt oppervlakkige waaroms en dieperliggende waaroms. Wat je 
wil weten, waar je meer bewust van wil worden dat zijn je diepere waaroms. Diepere waaroms vergen meer graaf-
en spitwerk. Wanneer je hele sterke waaroms hebt, dan ga je door op momenten dat het tegenzit, je het even niet 
weet of te maken krijgt met weerstand. Je geeft niet op! Diepere waaroms komen vanbinnen, het zijn de 
antwoorden uit je hart en niet uit je hoofd. Zorg dat jij jouw diepere waaroms op je netvlies hebt staan. Blijf 
doorvragen. Blijf de waarom vraag herhalen net zolang de antwoorden komen die er echt toe doen, die raken, 
ontroeren, zin aan het leven geven en je ook energie geven.  
 
Component 3 | Jouw Win-Win-Win 
 
Wat is jouw win? Wanneer je een echt ambitieus doel stelt dan zal je ook een 'gap' dienen te overbruggen om dit 
doel te kunnen bereiken. Dezelfde acties vanuit dezelfde mindset brengen je niet verder. Je wil een volgende stap 
zetten en dat betekent dat je veranderingen moet aanbrengen. Veranderingen in je gedachten, in je acties, maar 
ook in je houding, prioriteitstellingen, hoe je met feedback omgaat en bijvoorbeeld ook hoe je waarneemt en de 
mate waarin je van perspectief kan wisselen. Veranderingen zijn niet makkelijk. Rationeel weten we vaak wel aan 
te geven waarom het belangrijk is om mee te veranderen. Maar vervolgens doen we het niet. Je moet het 
werkelijk heel graag willen! En wanneer wil je iets heel graag? Juist, als het je heel veel oplevert en er ook een 
dikke win voor jezelf in zit. Een win voor jezelf die een stuk groter is dan wat het je aan inspanning en misschien 
zelfs wel geld kost om het doel te bereiken. Een hele dikke win die het logische gevolg is van de toegevoegde 
waarde die je levert. Want elk doel en zeker elk ambitieus doel brengt een bepaalde prijs met zich mee.  
 
Zorg dat je bereid bent deze prijs ook te betalen omdat het je nog veel meer oplevert dan het je kost. Je moet het 
heel graag willen en dat betekent dat de win voor jou veel groter moet zijn dan de kosten. Schrijf de win ook op. 
Laat hier geen misverstand over bestaan. Benoem de win. Weet waarvoor je het doet en wat het jou oplevert. 
Houd jezelf niet voor de gek. Wanneer je een grote inspanning moet leveren en het levert jou persoonlijk niets op, 
waarom ga je het dan doen? Stop er direct mee. Je houdt alleen jezelf voor de gek. Maar je houdt ook jezelf voor 
de gek als je denkt dat je een ambitieus doel kan bereiken zonder een grote inspanning te moeten leveren. Wees 
reëel, benoem de win en de grote inspanning en bepaal vervolgens of de balans positief uitslaat voor je of niet. 
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Voorwaarde 2: 100% Vertrouwen 

  
Voorwaarde 2 om doelen wél te realiseren is 100% vertrouwen. Maar wat maakt nu dat je ergens wel of geen 
vertrouwen in hebt? Wat is nodig om 100% vertrouwen in de bereikbaarheid van een doel te krijgen? Wanneer je 
heel veel vertrouwen in de bereikbaarheid van je doel hebt, dan onderneem je natuurlijk ook met veel meer 
zelfvertrouwen actie. Alleen maar roepen dat je heel veel vertrouwen hebt in de haalbaarheid van je doel, omdat 
je zelfverzekerd bent, wil niet zeggen dat je doel ook daadwerkelijk bereikt gaat worden. Nogmaals, elk ambitieus 
doel dat je stelt brengt een 'gap' met zich mee en je zal deze 'gap' rechtsom of linksom dienen te overbruggen om 
dit doel te kunnen bereiken. Ambitieus wil zeggen dat je niet eerder een soortgelijk doel hebt behaald en je dus 
ook niet al eerder de weg hebt bewandeld welke leidt naar je einddoel. Maar als je geen flauw idee hebt hoe je 
jouw einddoel moet bereiken, waar is je vertrouwen dan op gebaseerd? Wanneer je niet weet wat de stappen zijn 
die jou naar je einddoel leiden, hoe wil je dan ooit je einddoel gaan bereiken? Wanneer je niet weet hoe je iets 
moet doen dan daalt ook direct het vertrouwen.    
 
Er is een 1-op-1 relatie tussen:  
a]  De hoofdstappen overzien welke je leiden naar je einddoel, en; 
b]  Vertrouwen hebben in de haalbaarheid van je doel.  
 
Maak altijd een plan op hoofdlijnen. Zorg dat je weet welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken. Alle 
doelen die je ooit gerealiseerd hebt, daarvan wist je op een gegeven moment met 100% zekerheid dat je dit doel 
ook zou bereiken. En alleen dan kan je geïnspireerde actie ondernemen. Wat heb je aan halfslachtige acties? Niets 
toch? Een effectieve planning bestaat uit drie onderdelen: 
 
1] Het SMART einddoel. 
2] De noodzakelijke tussenstappen om dit einddoel te bereiken. 
3] Een feedbacksysteem welke je in staat stelt om de voortgang te meten. 
 
En wanneer je dit niet overziet, schakel dan de juiste hulpbronnen in. Hulpbronnen welke jou helpen om op 
hoofdlijnen wel overzicht te krijgen en de weg naar je doel te gaan overzien.  
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De volgende stap

Is dit alles?  
Wat kan je tegenhouden van het bereiken van jouw doel als je en 100% commitment hebt en 100% vertrouwen 
hebt in jouw doel? Ja natuurlijk dien je met gezond verstand te handelen, geïnspireerde actie te ondernemen en 
wat te doen met de feedback die je constant krijgt op basis van het feedbacksysteem wat onderdeel is van je 
planning. Misschien dien je ook nog wel bepaalde vaardigheden eerst te ontwikkelen, dien je het goede moment 
af te wachten of de juiste randvoorwaarden te scheppen. Maar maken al deze aspecten niet onderdeel uit van je 
grote plan op hoofdlijnen? 
 
In de basis staat niets je in de weg als aan de twee voorwaarden is voldaan: 
1]  100% Commitment 
2]  100% Vertrouwen  
 
Is dit alles? Natuurlijk is er meer, veel meer zelfs. Er zijn veel meer succesbepalende factoren. Maar alles begint 
met deze twee voorwaarden. Wanneer niet voldaan is aan deze twee voorwaarden dan weet je één ding zeker… je 
gaat jouw ambitieus doel nooit bereiken.  
 
Maar er is meer, veel meer. Ik heb er al veel over geschreven en stip het nu alleen zijdelings aan. Vergeet niet om 
je doel SMART te maken. Elk ambitieus doel wat je stelt dient super SMART te zijn. En het super SMART maken 
van je doel draagt automatisch weer bij aan je commitment en vertrouwen, versterken elkaar over en weer, het 
een kan niet zonder het ander. In de workshops van de Doelen Stellen Gids gaan we veel dieper in op de 
succesbepalende factoren, en in het persoonlijke begeleidingstraject borgen en monitoren wij constant de twee 
voorwaarden door de vraag te stellen: Is er nog steeds sprake van 100% commitment? Is er nog sprake van 100% 
vertrouwen? 
 
Zet passie, plezier en energie centraal en dan ga je natuurlijk jouw doel bereiken omdat je net zolang blijft 
sleutelen en proberen totdat het je gelukt is. Opgeven is dan simpelweg geen optie!  

  

http://www.doelenstellengids.nl/
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Onbewust

Onbekwaam

Bewust

Bekwaam
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Automatisme

De 4 leerstadia bij het doelen bereiken proces 

Doelen bereiken is een proces waarbij je 4 leerstadia doorloopt om het proces tot een goed einde te brengen. Dit 
heeft alles te maken met jouw ambitieus doel. Wanneer je een ambitieus doel stelt dan ga je iets nieuws leren. Een 
ambitieus doel daagt je uit, rekt je comfortzone op en laat je een volgende stap zetten door een ´gap´ te dichten. 
We hebben het allemaal eerder ervaren in ons leven. Iets nieuws leren gaat niet vanzelf. Of dit nu een nieuwe taal 
was, een nieuwe techniek of leren autorijden, de start was altijd het meest lastig. Je kan je vast nog wel het 
moment voor de geest halen dat je voor het eerst mocht autorijden. En voor de een zal de eerste rijles minder 
spannend en stressvol zijn geweest dan voor de ander, maar het koste ons allemaal wel een bewuste inspanning 
om de les tot een goed einde te brengen. Zeker als je dat vergelijkt met hoe weinig inspanning het je nu kost als je 
gaat autorijden.   

Wanneer je iets nieuws leert dan doorloop je 4 leerstadia 

Je gaat van onbewust onbekwaam, naar bewust onbekwaam, vervolgens maak je de stap naar bewust bekwaam 
om dan uiteindelijk de laatste stap te zetten naar onbewust bekwaam.   
 
Leerstadia 1 Leerstadia 2 Leerstadia 3 Leerstadia 4 

Onbewust 
Onbekwaam 

Bewust 
Onbekwaam 

Bewust  
Bekwaam 

Onbewust 
Bekwaam 

In stadium 1 doe je heel hard je 
best, maar besef je niet dat er 
een andere en betere manier 
is om het aan te gaan pakken.  
 
Als er al een probleem is, dan 
ben je je hier niet eens van 
bewust.  

In stadium 2 ontstaat er een 
leerbehoefte. Je begint te 
beseffen dat je misschien wel 
een (klein) probleem hebt en 
dat er verbetermogelijkheden 
zijn.  
 
Je gaat hulp vragen en nieuwe 
vaardigheden aanleren, 
bewust andere keuzes maken 
en toepassen wat je leert.  
 
Je bent bewust bekwaam aan 
het worden.  

In stadium 3 merk je dat je 
aanpak werkt. Je merkt dat de 
dingen die je hebt verbeterd, 
geleerd of versterkt, nu leiden 
tot betere resultaten.  
  
Je handelt bewust anders en 
weet de hulp die je hebt 
gevraagd of de nieuwe 
vaardigheden die je hebt 
aangeleerd succesvol in te 
zetten. Het is echter nog geen 
automatisme. Je bent bewust 
bekwaam geworden.  

In stadium 4 ontstaat 
automatisme, gaat het als 
vanzelf, handel je op routine 
en kost het je nog nauwelijks 
inspanning.  
 
In dit stadium maak je 
automatisch de match met je 
basiswaarden.  
 
Je komt alleen tot dit punt als 
je 100% commitment hebt 
voor jouw doel. Als je alles 
doet wat nodig is om je 
einddoel te behalen, dan kan 
ook jij op jouw gebied 
onbewust bekwaam worden.  
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Over De Doelen Stellen Gids 

Met dit ebook heb je kennisgemaakt met de basisstappen die wij doorlopen bij het trainen en coachen van 
directieleden en (aankomende) managers bij het behalen van betere (financiële) resultaten. Wil jij ook aan de slag 
met een jaardoel waar jij super enthousiast over bent, energie van krijgt en plezier aan beleeft? Betere resultaten 
behalen begint met het krijgen van grotere verwachtingen. Ons basisboek De Doelen Stellen Gids – Maak Succes 
Voorspelbaar biedt stap voor stap handvatten voor het succesvol realiseren van jouw jaardoelen, en het zetten 
van de volgende stap in jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit basisboek is te verkrijgen via de website  
www.boekenbestellen.nl. 
 
Jaardoelen zijn voor ons een voorspelbaar instrument gebleken om leidinggevenden een volgende stap in 
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling te laten zetten. Iedere werkgever en iedere opdrachtgever is op zoek 
naar mensen die in zichzelf geloven, een eigen visie hebben en in staat zijn om deze visie te realiseren en dus 
resultaten te leveren. Vanuit onze directe betrokkenheid bij het begeleiden van management en leidinggevenden 
bij het realiseren van jaardoelen, hebben wij ze een stap voor stap handleiding willen aanreiken om ambities op te 
pakken, uit te werken en te volbrengen. Hieruit is in 2020 onze herziende versie van het basisboek De Doelen 
Stellen Gids ontstaan. Deze gids biedt een gedegen fundering om jaardoelen te realiseren, en is een stap voor 
stap groeiproces voor waarden gedreven mensen met ambities. Na het lezen van dit boek ben jij in staat om je 
missie, visie en waarden te benoemen, jouw kwaliteiten vanuit de juiste rol in te zetten en de 8 stappen om 
jaardoelen te realiseren succesvol te doorlopen. Om aansluitend een volgende stap in jouw leiderschap en 
persoonlijke ontwikkeling te zetten. 
 
Doorloop een stap voor stap proces met een zekere uitkomst en behaal betere financiële resultaten. Realiseer vol 
vertrouwen jouw meest waardevolle visie en ervaar plezier, enthousiasme en volop energie. Ook als je nu slechte 
resultaten behaalt, somber gestemd bent of ongemotiveerd bent. Juist als je tot de conclusie komt dat het 
afgelopen jaar een slecht jaar voor je is geweest! Je krijgt dan een stappenplan in handen welke jou continu helpt 
om te bepalen waar je staat en welke volgende stap je dient te zetten. En natuurlijk gaat niet alles vanzelf. Elk 
ambitieus jaardoel wat je stelt brengt uitdagingen met zich mee. En dan is het een groot voordeel als je weet 
welke uitdagingen op je pad komen en hoe je hier mee kan omgaan.  
 
Heb je behoefte aan hulp of (online) coaching bij het doorlopen van jouw stap voor stap proces? Wij zijn ruim 25 
jaar werkzaam bij succesvolle middelgrote ondernemingen, waar wij als lid van het managementteam 
ondernemingen begeleiden bij interne veranderingstrajecten. Als trainer en coach begeleiden en adviseren wij 
leidinggevende, individueel of in teams, op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, strategie en management. 
Stuur gerust en vrijblijvend je mail met vragen aan jeroen@doelenstellengids.nl. Wij helpen je graag verder!    

 
® Jeroen Langeveld 

W www.doelenstellengids.nl 

M jeroen@doelenstellengids.nl 

T 06 – 51 32 83 84 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/doelen-stellen-gids/9789464061901
https://www.boekenbestellen.nl/boek/doelen-stellen-gids/9789464061901
mailto:jeroen@doelenstellengids.nl
http://www.doelenstellengids.nl/
mailto:jeroen@doelenstellengids.nl
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