
Les 5 Doelen



Doelen
We kennen het allemaal wel. We stellen doelen in ons leven, goede voornemens 
waar eigenlijk weinig of niets van terecht komt. Je hebt dromen over mooie reizen 
maar toch blijf je altijd op dezelfde plaats wonen en werken. Je beweegt niet. Je 
staat stil. 

Doelen kunnen zijn:
★ Je huis nu eens echt helemaal opruimen
★ Een half jaar vrij nemen van je baan en op reis gaan
★ Nu eindelijk eens dat eigen bedrijfje starten
★ Sparen
★ Gezonder gaan eten



Allemaal wensen en doelen die we kunnen hebben in ons leven, om ons leven 
beter te maken, ons energieker te voelen en ons blijer te voelen. Maar toch lukt 
het steeds niet om uit dat vaste patroon te stappen en deze doelen ook echt te 
gaan behalen. 

Er is enorm veel onderzoek gedaan naar doelen, en de motivatie om deze doelen 
ook echt te behalen. Uit een aantal van die onderzoeken is gebleken, dat je de 
kans om een doel ook echt te behalen, aanzienlijk vergroot wanneer dit doel en 
deze wens echt vanuit jezelf komt. Denk maar eens na. Hoe vaak heb je eigenlijk 
iets willen behalen, een opleiding bijvoorbeeld, omdat dit leuk op je cv zal staan, of 
omdat je omgeving dit zo op prijs zou stellen. Grote kans dat het je dan niet lukt, 
of minstens enorm veel moeite heeft gekost. 



Weer een gefaald project
En weer heb je een doel niet behaald. Maar eigenlijk ligt dit dus niet perse aan 
jou. Je kunt hier allerlei gedachten bij hebben als; 
★ Zie je ik ben lui
★ Ik wist wel dat ik het niet kon halen
★ Ik ben gewoon niet slim genoeg
★ Ik maak ook nooit iets af
★ Ik kan beter gewoon blijven zitten waar ik zit

En zo begint er eigenlijk een vicieuze cirkel waar je lastig uit kunt komen. Je bent 
bang om te falen, bang dat iets toch niet zal lukken. Bang dat je je veilige leventje 
kwijt zult raken voor iets wat alleen maar een droom is. 



Dit kost je energie. Veel energie. Want je vergeet hierbij te leven. Echt je leven te 
beleven. Dingen kunnen saai zijn, je zelfvertrouwen keldert naar beneden en in 
die routine heb je steeds minder energie om ook echt dingen aan te pakken. Toch 
geef ik je nu een schop onder je billen. Want het is belangrijk dat we echt naar een 
aantal van je doelen en wensen gaan kijken. We gaan je wakker schudden. 

Ik heb hieronder een lijst met handvatten opgesteld. Deze lijst vertelt je, wat 
eigenlijk nodig is om een doel te kunnen behalen. Lees deze eens goed door. 
★ Streef doelen en wensen na die vanuit jou komen. Dit is ook direct een lastig 

doel, want vaak leven we zo snel, en zijn we zo gewend om te geven en te 
pleasen dat het lastig is te bedenken welk doel of wens nu precies uit onszelf 
komt. We zullen hier later nog even op terugkomen. Maar bij dit punt is het 
dus belangrijk dat je iets vanuit jezelf begint, en niet vanwege een beloning 



★ zoals geld.
★ Streef doelen en wensen na die echt zijn, die echt vanuit een diepgewortelde 

wens in jouzelf komen. 
★ Benader een doel of wens alsof je het al hebt behaald. Zo zul je zien dat het 

vorm krijgt, echt gaat leven. Je kunt dan in dat resultaat ook voelen hoe het 
voor jou is om dat doel te hebben behaald en hoe je leven eruit zou zien, als 
je dat doel hebt behaald. Een plaatje in je hoofd vormen van je leven na het 
behalen van het doel, laat je hersenen geloven dat het echt al bestaat en dus 
ook mogelijk is. De kans van succes is dan zo ontzettend veel groter. Dit helpt 
ook bij het doen van vervelende klusjes zoals het doen van de was 
bijvoorbeeld. Bedenk je eens hoe fijn je je voelt als die wasmand leeg is, en 
hoe opgeruimd je huis dan voelt. Je hebt dan meer motivatie om aan dat 
rotklusje te beginnen. 



★ Kies voor doelen en wensen die in harmonie met elkaar zijn, en elkaar 
kunnen aanvullen. Wanneer je bijvoorbeeld als wens hebt om je eigen 
bedrijfje te beginnen, maar ook als wens hebt om een jaar lang een 
wereldreis te maken, dan is het belangrijk dat je een keuze maakt aangezien 
deze twee doelen het lastig maken voor elkaar om te worden gerealiseerd. 
Kies een van de twee doelen omdat anders de kans bestaat dat je helemaal 
geen actie onderneemt en toch weer blijft zitten waar je zit. 

★ Zorg ervoor dat je doelen gericht zijn op actie ondernemen. Wanneer je 
bijvoorbeeld een groter huis zou willen, dan kun je je steeds richten op de 
wens om een groter huis te krijgen. De stappen hiernaartoe zijn groot, en het 
is vaak heel erg veel. Waardoor je het overzicht kan gaan missen en dus 
weer helemaal niets doet. Beter is, om te kijken naar een doel wat dichterbij je 
staat zoals het vinden van een betere baan, of het starten van dat eigen 



★ bedrijfje. Wanneer je dit vanuit je hart, je passie, je ziel doet zul je zien dat het 
ook echt zal gaan lopen en werken. Dan volgt dat grotere huis vanzelf (wat 
niet betekend dat we niet mogen dromen uiteraard) 

★ Wees relaxed over je doelen en wensen. Deze veranderen met de tijd en met 
je leeftijd. Dit is okay. Soms heb je een droom, en later veranderd deze droom 
toch weer. Geen probleem. Stel ze bij, en verander je koers (mits dit natuurlijk 
niet wekelijks voorkomt ;-) ) 

★ Zorg ervoor dat je doelen en wensen haalbaar en realistisch zijn. Ik kan wel 
de wens hebben om een mooie, donkere woestijnprinses te zijn of het doel 
hebben om 2 miljard te verdienen in de komende 5 jaar maar beide doelen 
zijn niet echt haalbaar en realistisch. Zorg er dus voor dat je doelen en 
wensen dit wel zijn, om al bij voorbaat teleurstelling, en een gevoel van falen 
te voorkomen. 



Nu weet ik zeker dat je wel een aantal wensen en doelen hebt. Sommigen groot 
en anderen klein. Nu beginnen we, zoals met veel dingen in dit werkboek klein. 
Bedenk een doel die je deze week zou willen behalen. Je kunt hierbij denken aan 
het eindelijk opruimen van je huis, het schoonmaken van je auto of het beginnen 
met gezond(er) te eten. Maar dit kan ook meer een doel zijn in de zin van nu 
eindelijk eens informatie opzoeken over die cursus die je al een tijdje wil gaan 
volgen, of het bedenken van een bedrijfsnaam voor die droom die al tijden in de 
kast ligt. Alles is hierin mogelijk, zolang het voor nu maar een realistisch en 
haalbaar doel is, die echt vanuit jouzelf en jouw wensen voortkomt. 

Denk ook niet te groot, houd het klein. Omdat je jezelf anders weer opzet voor die 
teleurstelling en het niet behalen van een doel, met alle gevolgen voor je 
zelfvertrouwen van dien. Spreek ook met jezelf af, dat je het doel echt zult gaan 
behalen in de komende week. 



Bedenk een doel die je de komende week zou willen behalen                            
Datum:…………………………...………………………………………………
Doel:………………………………………………...……………………………

 Hoe voldoet dit doel aan de 7 bovenstaande criteria?                            
…………………………...…………………………………………………………
……………………………………...………………………………………………
………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………..…………….……………
……………………………………………………………………....



Hoe ga je dit doel behalen? Wie zijn erbij betrokken? Waar ga je het doen?                            
…………………………...……………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………
……………………………………………………...…………………………………
………………………………………………..…………….…………………………
………………………………………………………....



Zoals ik al eerder vertelde, zorg ervoor dat je dit doel echt gaat behalen, hoe klein 
het ook kan zijn. 

Sta jezelf niet toe om uit te stellen
Hoe kun je voorkomen dat je in deze val trapt? Want de kans zal groot zijn dat je 
in een oude gewoonte stapt, namelijk het uitstellen of het afstellen van je doel of 
droom, waardoor hij nooit realiteit zal worden. Je blijft in een huis vol troep zitten, 
je eet de hele week weer ongezond en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het 
antwoord is eigenlijk heel simpel, namelijk, sta jezelf niet toe om uit te stellen. 

Vandaar ook de deadline van een week. Je hebt de tijd om na te denken wat je 
deze week zou willen bereiken, en hebt een week te tijd om dit ook te realiseren. 



Grote doelen en wensen
Formuleer je grotere dromen ook eens anders. Zeg ipv ‘Ooit heb ik mijn eigen 
bedrijfje’ nu eens, ‘voor het einde van deze week heb ik nagedacht over een 
richting die ik op wil, en een bedrijfsnaam’ en ‘voor het einde van het jaar ga ik 
echt beginnen aan concrete plannen. Zo krijgt jouw doel, en jouw droom al veel 
meer vorm en begint het ook voor jou veel meer te leven. 
Wacht ook niet op een ‘goed’ moment. Nu is een goed moment. Want denk je echt 
dat dat moment anders ooit zal komen? Er is namelijk altijd wel iets wat ertussen 
komt, er is altijd wel iets wat het te spannend maakt om in het diepe te springen. 

Dus waarom ga je niet gewoon beginnen met plannen maken? Boek gewoon het 
ticket voor die reis die je al zolang zou willen maken. Wie zegt dat je het moet 
uitstellen tot later? 
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