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De eerste stap is om vast te stellen welke onvervulde behoeften en

wensen je hebt en daaruit eentje te kiezen die je wilt gaan vervullen.

Dit kan iets zijn dat binnen een maand gerealiseerd kan worden,

maar ook iets dat meer tijd nodig heeft. Maak eerst een lijstje van je

onvervulde behoeften en wensen, bijvoorbeeld met behulp van de

piramide van Maslow. Schrijf vervolgens op met welke behoefte of

wens je aan de slag wilt gaan. Probeer dit zo concreet en tastbaar

mogelijk te maken: hoe ziet succes eruit? Bepaal ook of je dit op

korte termijn wilt bereiken

STAP 1: KIES JE DOEL

Bedenk zoveel mogelijk ideeën hoe je je behoefte of wens kunt

vervullen. Je kunt hierbij de hulp vragen van één of twee anderen,

bijvoorbeeld een goede vriend, collega of familielid. Schrijf alle

ideeën op, zonder ze te beoordelen. Hoe gek ze ook zijn en hoe

moeilijk haalbaar ze op het eerste gezicht ook lijken. Probeer

daarom minstens tien ideeën te verzinnen.

STAP 2: BRAINSTORMEN

Bekijk je lijst met ideeën en kies welke voor jou het meest haalbaar

zijn. Bedenk bij elk idee of je het wel of juist niet zou willen

proberen. Vink alle ideeën waar je wel mee aan de slag zou willen

aan.

STAP 3: BEOORDEEL IDEEËN

Uit de lijst van dingen die je wilt proberen kies je er een paar die je

gaat omzetten naar acties. Welke acties zijn nodig om het idee uit

te voeren? Wat is je eerste stap? En wanneer ga je die zetten? Hier

kun je bijvoorbeeld het worksheet uit de toolkit voor gebruiken.

Bedenk daarnaast wie of wat je nodig hebt om je acties te laten

slagen. En ter afsluiting is het goed om alvast te bedenken op welke

wijze je jezelf gaat saboteren; hoe ga jij er voor zorgen dat je plan zal

mislukken. Op basis hiervan wil je misschien het voorgaande lijstje

van wie of wat je nodig hebt nog verder aanvullen

STAP 4: MAAK EEN PLAN VAN AANPAK

STAP 5: AAN DE SLAG!
Nu ga je je acties ten uitvoer brengen. Soms blijkt het moeilijker om

in actie te komen dan je dacht. Lees dan mijn lijst van tips om je te

helpen motiveren en volhouden. Deze vind je ook in de toolkit.

Evalueer, bijvoorbeeld wekelijks,  de acties die je hebt uitgevoerd.

Welk resultaat hebben ze gehad? Welke vervolgstappen zijn er nog

nodig?  Soms zul je acties niet hebben uitgevoerd. Ga dan na

waarom dat is; wat heeft jou belemmerd? En zijn dat echte redenen

of smoesjes waarmee je jezelf hebt gesaboteerd? Het kan ook zijn

dat je dit doel eigenlijk niet meer wilt bereiken of al voldoende hebt

bereikt. Als je toch echt deze wens of behoefte in vervulling wilt

laten gaan, probeer dan te bedenken hoe je dit alsnog kunt doen en

wie of wat je daarbij nodig hebt.

STAP 6: EVALUEREN EN BIJSTELLEN

Dit plan is gebaseerd op de zes stappen van het overlegmodel uit de Gordonmethode en met goedkeuring van de Stichting NET ontwikkeld. De stichting Nederlandse
Effectiviteits Trainingen (NET) is gelieerd aan het netwerk van Gordon®Training Internationaal en heeft de exclusieve rechten van het Gordon®programma in Nederland en
Vlaanderen. Kijk voor meer informatie op www.gordontraining.nl
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IDEEËN
BEOORDELEN

Noteer hier de ideeën die voor jou het meest haalbaar
zijn. Kies vervolgens één of twee dingen waar je mee
aan de slag wilt gaan.

Dit idee ga ik als eerste omzetten in actie:

Dingen die ik wil gaan uitproberen:
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WAT GA IK DOEN? WANNEER GA
IK HET DOEN?

WIE OF WAT HEB IK
DAAR BIJ NODIG?

EVALUATIE: 
IS HET GELUKT?



WAT GA IK DOEN? WANNEER GA
IK HET DOEN?

WIE OF WAT HEB IK
DAAR BIJ NODIG?

EVALUATIE: 
IS HET GELUKT?



Hoewel sommige doelen makkelijk en snel te bereiken zijn, is er ook vaak
tijd nodig voordat je resultaat zult zien. Bij het maken van je plan heb je
een realistisch tijdspad voor ogen gehouden. De werkelijkheid is echter

weerbarstig en dat kan tot vertragingen leiden. Ook kan het resultaat op
het eerste gezicht klein lijken, en ga je de omvang pas goed voelen als er

tijd overheen is gegaan. Zorg er daarom voor dat er voldoende tijd tussen
twee evaluatiemomenten zit (denk aan het verliezen van gewicht; het

heeft weinig zin elke dag twee keer op de weegschaal te gaan staan als je
in een jaar 10 kilo wilt kwijtraken).

Vraag een vriend, je partner, je kind of collega om samen aan het bereiken
van je doel te werken. Of om elkaar te steunen terwijl je elk je eigen wens

in vervulling brengt. Dat kan door acties samen uit te voeren, of door elkaar
af en toe te vragen hoe het gaat met het uitvoeren van je acties.

TIPS OM IN ACTIE TE
KOMEN ÉN TE BLIJVEN

Sommige doelen heb je al langere tijd voor je uit geschoven. Bijvoorbeeld
omdat ze iets van je vragen dat niet zo makkelijk is. Om dan in actie te

komen en te blijven is best een uitdaging. Maar ook iets dat voor de hand
liggend lijkt, kan soms knap lastig te bereiken zijn. Deze tips helpen je

herinneren aan je doel en moedigen je aan tot actie.

Voel je je sterker gemotiveerd door een tekst? Gebruik die dan in plaats
van een beeld. Een zin uit een gedicht, een uitspraak van iemand die je

bewondert, of gewoon een eigen tekst. Als het je maar helpt je doel voor
ogen te houden.

INSPIREER JEZELF

Verwerk je wens of behoefte in je password voor je computer, laptop,
telefoon of ander device. Elke keer dat je je password gebruikt kun je even
aan je doel denken.

MAAK EEN REMINDER

DOE HET SAMEN

Stel je voor hoe het voelt als je deze wens of behoefte hebt vervuld. Neem
elke ochtend enkele minuten de tijd om je voor te stellen dat je wens is
vervuld, bijvoorbeeld terwijl je nog even in bed ligt, of als je onder de
douche staat. Hoe ziet jouw leven er uit als deze behoefte is vervuld?
Welke positieve gevoelens roept dit bij je op?

VOEL SUCCES

Maak een tekening, zoek een foto of ander beeld dat jouw wens of
behoefte symboliseert. En zorg dat je dit beeld vaak ziet zodat je wordt
herinnert aan je doel. Hang het bijvoorbeeld aan je koelkast,
badkamerspiegel, stop het in je tas of plaats het als achtergrond op je
telefoon.

VISUALISEER JE DOEL
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HEB GEDULD



Spaarnheuvel is Hildegard Montsma

Master in de wiskunde, ervaren

manager, gecertificeerd trainer. 

En ook moeder, wandelaar, tuinier

en musicus. 

Ik help jou aan de moed en

vaardigheden die nodig zijn om

autonoom, eerlijk en in verbinding te

leven en te werken.

En geef energie aan jouw

leiderschap.

Heb je een vraag of kan ik je ergens mee helpen? Mail me

gerust via hildegard@spaarnheuvel.nl. Ik reageer meestal

binnen 24 uur op je mail, vaak véél sneller.

Wil je liever bellen of appen? Dat kan ook: 0643644643

http://www.spaarnheuvel.nl/
http://www.spaarnheuvel.nl/
http://www.spaarnheuvel.nl/contact

