
Doelen stellen

Dat wérkt



Wat gaan we doen?

• Wat is een doel;
• Het belang van een doel;
• Hoe je je eigen enthousiasme voor het doel kan onderzoeken;
• Hoe maak je een haalbaar (ontwikkel)doel.



Energizer



Wat is een doel?

Een opdracht die jij jezelf geeft om iets bij jezelf te veranderen of om 
ergens beter in te worden. 



Het belang van een doel

De reden om een doel te hebben?
Als jij iets bij jezelf wilt veranderen of als je ergens beter in wilt worden, dan 
kan dat. Iets veranderen of ergens beter in worden gaat niet vanzelf. Een 
doel kan je daarbij helpen. 

Wat voor inzicht krijg je als je en doel stelt:
• Waar wil je naar toe
• Energie
• Vol houden
• Creatief



Hoe je je eigen enthousiasme voor het 
doel kan onderzoeken.
Opdracht1 Wat is mijn enthousiasme?

Stel jezelf de volgende vragen:
Moet ik veranderen/verbeteren OF wil ik veranderen/verbeteren? 

1. Word ik blij van mijn doel en geeft het doel mij energie?
2. Als ik aan mijn doel denk, krijg ik zin om aan mijn doel te werken?



Energizer



Hoe maak je een haalbaar (ontwikkel)doel
Waar ga ik heen?
Kies een thema: Bewegen – Roken – Alcohol – Voeding – Ontspanning – Slapen

Stel jezelf de vraag: Waaraan wil ik iets verbeteren? Of wat is nu nog lastig
voor mij?

Thema:…............, 
omdat..................................................................................

Stel jezelf de vraag: Hoe wil ik dat de situatie wordt? Of wat wil ik graag beter
kunnen?
…............................................................................................................
…..................................................................................................................



Hoe maak je een haalbaar (ontwikkel)doel
Hoe doe ik het nu?

Stel jezelf de vraag: Wat gaat nu al goed bij mijn thema? Hoe heb ik dit
gedaan?

…............................................................................................................
…..



Hoe maak je een haalbaar (ontwikkel)doel

Hoe kan ik verder?

Maak kleine stapjes. Pas als iets goed gaat, ga je door met een volgende stap. 
Neem de tijd! Maak wat je hebt opgeschreven bij punt 2 een
stapje moeilijker.

Stel jezelf de vraag: Wanneer was de situatie al een beetje zoals ik wilde? 
Hoe heb ik dit toen gedaan? Wat ging er toen beter?

…......................................................................................................

Stel jezelf de vraag: Wat is de eerste kleine stap die ik kan zetten? 
Wat ga ik deze week doen?

…......................................................................................................



Hoe maak je een haalbaar (ontwikkel)doel

Hoe ga ik mijn ontwikkeling bijhouden?

Stel jezelf de vraag: Waaraan kan ik merken dat mijn situatie een beetje
beter is? Waaraan kan ik morgen merken dat ik de goede kant opga?

…......................................................................................................

Stel jezelf de vraag: Op welke manier ga ik bijhouden hoe het 
met mijn doel gaat? 
Wie kan ik vragen om mij te steunen bij mijn ontwikkeling?

…......................................................................................................



Tip

Opdracht: 
Welke van de 2 zinnen passen het beste bij het ontwikkeldoel en 
waarom?

1. Het lukt me niet.
2. Het lukt me nog niet.

Welk woord zou je kunnen helpen bij je doelen?

TIP: Elk doel is persoonlijk, er is geen goed of fout in het stellen van 
doelen.



Vragen?


