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Voorwoord!
“Het verschil tussen een droom en een doel, is het hebben van een plan” 
 
Moet je persé doelen hebben? Wat mij betreft moet er helemaal niets. Ik ken enkele 
mensen die zichzelf nooit doelen stellen en dat prima lijken te vinden. Aan de andere kant, 
als je iets graag wilt bereiken en je wilt er ook de regie over kunnen voeren, dan is het 
stellen van een doel (op de juiste wijze) wel erg handig om ervoor te zorgen dat je het ook 
daadwerkelijk gaat bereiken. "
Stel jezelf eens een voetbalwedstrijd voor zonder doelen. Tweeëntwintig spelers rennen 
alle kanten uit en niemand weet echt waarmee hij bezig is. Dat is het leven wanneer je 
jezelf helemaal niets ten doel stelt. 
 
Wie (zakelijk) succes wil bereiken en effectief wil omgaan met tijd en middelen, ontkomt er 
niet aan om doelen te stellen. Ook als je bepaalde zaken die voor jou de moeite waard zijn 
wilt realiseren, is het slim om er een doel van te maken. 
 
Is het je weleens opgevallen, hoe vaak het kan gebeuren dat iemand zichzelf een doel 
stelt om het vervolgens niet te behalen? 
 
Hoe komt het toch dat doelen die worden gesteld, of dat nu door individuen is of dat het 
bedrijfsdoelen zijn, zo vaak niet behaald worden? "
Ligt het eraan dat het doel toch niet voldoende aantrekkelijk is? Verplaatst de aandacht 
zich gaandeweg naar andere zaken, waardoor er te weinig aandacht wordt gegeven aan 
het realiseren van het doel? Is het doel werkelijk zo onbereikbaar, of zijn er andere zaken 
die een rol spelen? "
Vaak wordt als verweer aangevoerd dat het doel te ambitieus was en daardoor 
onhaalbaar. In een enkel geval zou dat misschien waar kunnen zijn. Vaker echter is dat 
omdat het doel onvoldoende voldoet aan bepaalde vormvoorwaarden om de slagingskans 
te vergroten. "
In dit boek ga ik dieper in op deze vormvoorwaarden voor doelen, welke mindset jou gaat 
helpen en waarom het belangrijk is om voor jezelf vast te stellen wat er zou kunnen 
gebeuren als je het doel behaalt. "
Dit is een boek geworden met deels theorie rondom het stellen van doelen en daarnaast 
vooral veel ruimte om te experimenteren en te oefenen met jouw eigen doelen. "
Het maakt daarbij niet uit of het zakelijke doelen betreft of doelen die te maken hebben 
met jouw persoonlijke leven. Als je de tips uit dit boek volgt, zul je merken dat ook jij veel 
vaker in staat bent om jouw doelen te realiseren. "
Om de leesbaarheid te vergroten is overal de "hij-vorm" gebruikt. Het mag voor zich 
spreken dat overal waar "hij" wordt gelezen, ook "zij" kan worden gelezen. "
Het merendeel van de voorbeelden en oefeningen is ontwikkeld en beschikbaar gesteld 
door Karlijn Vrolijk-Bokkers, waarvoor mijn hartelijke dank. Het maakte het schrijven van 
dit boek een stuk eenvoudiger. "
Heel veel plezier en succes! 
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"
Hoofdstuk 1: Aan de slag met doelen 
1.1. Doelen downchunken 
Als ik tegen mijzelf zeg: “mijn doel is om mijn communicatie te verbeteren”, dan kunnen 
mijn hersenen daar niets mee. "
Immers: 
 
- wanneer is het goed genoeg? 
- in welke concrete situaties wil ik mijn communicatie verbeteren? 
- hoe weet ik dat ik het doel heb bereikt? 
 
Het doel “mijn communicatie verbeteren” is te groot, te abstract. Om mijn interne computer 
van de juiste input te voorzien, moet ik het doel kleiner maken en specifieker. De techniek 
om het doel kleiner en specifieker te maken, noemen we “downchunken”: de brokken 
worden kleiner gemaakt. Je gaat daarbij van algemeen naar specifiek. "
Een voorbeeld van downchunken: "
- transport (heel algemeen) 
- auto’s (al iets specifieker, in elk geval geen vliegtuigen, treinen en schepen) 
- dieselauto’s (dus geen elektrische-, benzine- of lpg-aangedreven motoren) 
- van het merk Volkswagen 
- stationcar 
- Passat tdi  
 
De beweging andersom, van specifiek naar algemeen, noemen we “upchunken”. Ook 
daaraan wordt in dit boek aandacht besteed. "
Je kunt een doel gaan downchunken, ofwel in kleinere stukken of subdoelen opsplitsen, 
als het doel te groot is. "
Op de volgende pagina krijg je een voorbeeld van downchunken. 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Stel, het doel is te groot ➪ doel downchunken 
Wanneer een doel te groot lijkt of te ver buiten je bereik ligt, is het belangrijk om het doel 
op te delen in subdoelen. We noemen dit proces "downchunken", het opsplitsen in kleine 
brokken.  
In het onderstaande voorbeeld ga ik ervan uit, dat je een ander helpt bij het downchunken 
van een doel. Uiteraard kun je dit tevens op jouzelf toepassen. Om dit te bereiken kun je 
twee vragen stellen: "
- Wat houdt je tegen om je doel te bereiken?  
Deze vraag levert een aantal hindernissen op die als probleem worden ervaren. 
Stel bij iedere hindernis de volgende vraag: "
- …(herhaal het antwoord)…, wat wil je daarvoor in de plaats?  
Deze vraag verandert iedere hindernis in een doel op zichzelf. Je creëert hiermee in de 
persoon een meer specifieke concrete ervaring, waarop ook specifieke acties genomen 
kunnen worden.  

Nancy, wat is je doel? 
Ik wil mijn werk beter doen. "
Wat houdt je tegen om je werk beter te doen? 
Mijn manier van prioriteiten stellen, mijn presentaties lopen niet en de samenwerking 
met Jan verloopt niet goed. (Opmerking: dit kunnen 3 doelen worden). "
Je kunt niet zo goed prioriteiten stellen, wat wil je daarvoor in de plaats? 
Dat ik een besluit durf te nemen over dat wat prioriteit heeft. "
Wat houdt je tegen om een besluit te durven nemen? 
Dat als ik een besluit neem, het vaak weer teruggedraaid wordt door mijn 
leidinggevende, dus doe ik het maar niet.  "
Wat wil je daarvoor in de plaats? 
Dat ik vooraf overleg met mijn leidinggevende, zodat ik mijn prioriteitenlijst kan 
samenstellen en ik weet waar ik het beste aan kan beginnen. "
Wat houdt je tegen om te overleggen met je leidinggevende? 
Ik ben bang voor een conflict, want ik ben het vaak niet met hem eens. "
Wat wil je daarvoor in de plaats? 
Dat ik mijn mannetje sta en tegen mijn leidinggevende zeg wat ik ervan 
vind. 
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""
Nancy had aanvankelijk één doel. Dat bleek echter erg groot en abstract te 
zijn: "mijn werk beter doen". Na de eerste vraag, blijken er drie onderdelen 
te zijn, waarvan ze elk een apart doel zou kunnen maken. Vervolgens zijn 
we op één onderdeel ingegaan, dat we overigens nog verder hadden 
kunnen downchunken.  "
Voor Nancy is steeds duidelijker geworden waar ze nu aan zou kunnen werken. Haar doel 
is nu ook meer bereikbaar en daardoor aantrekkelijker geworden. Als Nancy haar doel nu 
ook nog upchunkt (waarover later meer), zal dit doel voor haar nog aantrekkelijker worden. "
 ""

Een belangrijke reden waarom doelen niet of onvoldoende worden behaald, is omdat zij 
te groot en te abstract zijn. Maak daarom doelen concreet en specifiek: in welke 
precieze context of situatie wil jij dat je jouw werk beter kunt doen? "

Als één van jouw doelen is om bijvoorbeeld financiële vrijheid te hebben, maak het dan 
juist niet te contextspecifiek. Je wilt nu eenmaal financiële vrijheid en of het geld dat 
daarvoor nodig is, afkomstig is uit slim en hard werken of uit een erfenis of het winnen van 
de Staatsloterij, maakt dan niet zoveel uit. Tenzij je morele bezwaren tegen het één of 
ander hebt, dan is het juist wel weer zaak om te specificeren. "
Het is goed om je te realiseren dat onze hersenen als het ware een waanzinnig knappe, 
complexe en spraak gestuurde computer zijn. Zij zullen altijd de input gaan verwerken die 
jij hen geeft. Hoe specifieker de input, hoe meer de mogelijkheden worden begrensd en 
hoe beter de hersenen weten naar welke output zij moeten toewerken. Hoe minder 
specifiek de input, hoe meer alternatieve mogelijkheden en daarmee een groter kans dat 
een andere output wordt gerealiseerd dan jij in gedachten had. """"""
"

"""""
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"
Nog een voorbeeld van het downchunken van een doel. 
"

"""
In dit voorbeeld gaan we uit van het verkrijgen van een extra omzet van € 100.000,00  
 
Door de vraag te stellen wat je tegenhoudt, kun je zien dat er enkele hindernissen 
tevoorschijn komen: "slecht in presenteren", "te snel korting geven" en "slecht in time-
management". Zolang deze hindernissen blijven bestaan, is de kans erg klein dat dit doel 
daadwerkelijk behaald gaat worden. Eerst zullen deze uit de weg dienen te worden 
geruimd.  
 
Het snelste gaat dat door te antwoorden op de vraag wat je daarvoor in de plaats wenst.  
Zo ontstaan er subdoelen die eerst bereikt moeten worden, alvorens het hoofddoel 
gerealiseerd kan worden. """""
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1.2. Motivatierichting 
Als je ècht wilt snappen hoe dat nu werkt met het stellen en behalen van doelen, is enige 
kennis van de psychologie van de mens onontbeerlijk. Heel grofweg zou je kunnen 
zeggen dat de enige reden is waarom iemand zich tot het uiterste inspant om iets voor 
elkaar te krijgen, te maken heeft met "motivatierichting". "
Wat wordt daarmee bedoeld? 
 
Mensen worden slechts door twee motivatierichtingen gestuurd. Ofwel zij willen iets 
"bereiken" en dat heeft te maken met plezier en met verlangen, ofwel zij willen iets 
"vermijden" en dat heeft te maken met pijn en angst. Vaak denken mensen dat deze 
elkaar's tegenovergestelden zijn. Dat is echter zelden het geval! Als ik weet wat ik niet wil, 
weet ik niet per definitie wat ik wel wil. "
Voor de meeste mensen geldt, dat 1 van deze beide motivatierichtingen dominant is. "
Zelftest: wanneer ga jij aan jouw conditie werken en meerdere keren per week sporten? "
- antwoord A: wanneer jij lekker in jouw lijf wilt zitten, vol energie kunt werken, gezond 

bent, vitaliteit uitstraalt en de hele wereld aankunt? 
- antwoord B: als je10 meter hardlopend door de regen naar jouw auto, een half uur moet 

bijkomen van de inspanning, je kortademig bent, weinig energie om nieuwe dingen te 
ondernemen en jouw huisarts je heeft gewaarschuwd dat als je zo doorgaat, je over 5 
jaar helemaal niets meer kunt? "

Je kunt motivatierichting vergelijken met de parabel van het ezeltje dat je in beweging 
krijgt door de wortel (plezier) of de stok (pijn). 
"

""
Bedenk dat het altijd prettiger is om dingen te doen vanuit verlangen dan vanuit noodzaak. 
Echter, meestal hebben we behalve verlangen (dat samenhangt met plezier) ook iets van 
een gevoel van pijn nodig om in actie te komen. "
Waarvan raak jij meer gemotiveerd: van "afvallen" of van "slank zijn"? "
Het gegeven van motivatierichting wordt gebruikt bij upchunking van een doel. 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1.3. Doelen upchunken 
Wanneer een doel niet waardevol genoeg is om eraan te beginnen kun je kijken naar het 
doel achter het doel, ofwel het hogere doel. Hierdoor wordt het doel al snel aantrekkelijker. 
Ook als je doel al heel waardevol is, is het zinvol om dit toe te passen. Het werkt namelijk 
erg motiverend als voor jezelf het doel achter het doel ook duidelijk is. We noemen dit het 
doel "upchunken". Je kunt het hogere doel vinden als je jezelf (of als je aan het coachen 
bent: de ander) de volgende vraag stelt:  "
Als je dit doel bereikt, wat maakt dat mogelijk voor je/wat levert dat je op? 
Op het moment dat je antwoord krijgt op deze vraag herhaal je het antwoord en stel je de 
bovenstaande vraag opnieuw, dus: 
…(herhaal antwoord)…, wat maakt dat mogelijk voor je/wat levert dat je op?  "
Dit herhaal je een aantal keer. Je brengt hierdoor je denken steeds op hogere niveaus van 
criteria. Hierdoor krijg je steeds meer innerlijke beleving bij je antwoorden: je ziet, hoort en 
voelt wat het doel mogelijk maakt voor je. Omdat je steeds op hogere niveaus uitkomt, 
wordt je doel steeds aantrekkelijker. Er ontstaan automatisch meer redenen om tot actie 
over te gaan. Het lijkt wel of je als het ware naar je doel toe getrokken wordt. Kortom het 
motiveert je.  "
We nemen opnieuw het voorbeeld van Nancy. Haar aanvankelijke doel was om haar werk 
beter te doen. Door dit doel te downchunken, kwam zij erachter dat wat zij eigenlijk wil is 
om haar mannetje te staan tegenover haar manager. Je kunt je misschien voorstellen dat 
meer assertiviteit richting haar manager een behoorlijke stap kan zijn voor Nancy. Immers 
als het zo gemakkelijk zou zijn, had zij het al wel gedaan. Om zichzelf te motiveren deze 
assertiviteit te ontwikkelen en tonen, helpt het dit (sub-) doel te gaan upchunken. 

 "
Nancy, wat is je doel?  
Assertief zijn bij mijn leidinggevende als hij mij taken oplegt en 
ik  het te druk heb. "
Als je dit doel bereikt hebt, wat maakt dit mogelijk voor 
je? 
Dan kan ik zeggen dat ik dat niet kan doen, omdat ik al te veel 
werk heb. "
Als je dit kunt zeggen, wat levert dat je op? 
Dan heb ik niet zoveel stress. "
Als je niet meer zoveel stress hebt, wat maakt dat 
mogelijk voor je? 
Dan heb ik meer plezier in mijn werk. "
Als je meer plezier hebt in je werk, wat levert dat je op? 
Dan heb ik meer energie over als ik klaar ben met werken. "
Als je energie over hebt na je werk, wat maakt dat 
mogelijk voor je? 
Dan kan ik 's avonds weer leuke dingen doen met mijn vriend. "
Als je 's avonds weer leuke dingen kunt doen met je 
vriend, 

   wat levert dat je op? 
Dan heb ik veel plezier. "
Als je veel plezier hebt, wat levert dat je op?  
Dan ben ik gelukkig. ""
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Doordat Nancy steeds weer dezelfde vraag krijgt, wordt zij zich steeds meer bewust van 
wat assertief zijn op dat ene moment haar tevens oplevert op vele andere momenten.  "
Doordat ze het uitspreekt beleeft ze het als het ware nu al, ze hoort wat ze zegt, ziet wat 
het haar oplevert en voelt wat het met haar doet. Ze eindigt met een gelukkig gevoel. Het 
doel is hierdoor in waarde toegenomen.  "
Verder in dit boek vind je enkele oefeningen, waaronder een oefening om jouw doel te 
upchunken. Daarvoor is het echter eerst nodig, dat jij jouw doel formuleert volgens 
zogenaamde "vormvoorwaarden", waarover later meer. """
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Hoofdstuk 2: Hoe onze hersenen werken 
Zoals ik eerder schreef, kun je onze hersenen als het ware voorstellen als een razend 
knappe computer. Het is fenomenaal wat met name ons onderbewuste brein aankan. Wist 
je bijvoorbeeld dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ons bewuste brein 
circa 45 bits per seconde (bps) aan informatie kan verwerken, bijvoorbeeld als wij lezen? "
Als we hardop lezen, daalt de "processorsnelheid" van onze hersenen naar ongeveer 30 
bps. 
Wanneer wij tellen, verwerken we ongeveer nog slechts 4 bps. Met lezen kunnen we meer 
informatie per seconde verwerken dan met tellen. 
 
Uitgaande van de huidige wetenschappelijke kennis, kan in algemeenheid worden gesteld 
dat ons maximum voor bewuste verwerking rond de 60 bits per seconde ligt. "
Interessant wordt het wanneer we kijken wat onze totale verwerkingscapaciteit is. Met 
andere woorden wat onze zintuigen en ons onbewuste brein per seconde aan informatie 
kunnen verwerken. Dat blijkt maar liefst ongeveer 11,2 miljoen bps te zijn! Alleen al ons 
gezichtsvermogen kan 10 miljoen bits per seconde aan informatie verwerken. "
Dit leidt tot de conclusie dat de verwerkingscapaciteit van ons bewustzijn slechts een 
fractie bedraagt van wat we in totaliteit kunnen verwerken. Onbewust kunnen we maar 
liefst 200.000 keer informatie verwerken dan bewust. "
(Bronnen: Norretranders , T. (1998). "The User Illusions". New York en Dijksterhuis, A, 
Aarts.H., en Smith, P.K., "The power of the subliminal: Subliminal perception and possible 
applications".) "
Je kunt je misschien wel voorstellen wat er zou gebeuren als deze 11,2 miljoen bits in 1 
klap in ons bewuste brein zouden terecht komen…. 

"

"
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Echter, hoe knap deze interne computer ook is, hij heeft ook een 
aantal beperkende eigenschappen. Net zoals een computer, 
verwerken onze hersenen "data". Deze data heeft geen betekenis; 
de betekenis geven we er zelf aan door ons referentiekader en onze 
overtuigingen: onze mindset. "
Voor onze interne computer geldt: "
- er is geen tijdsbesef: alles is er NU of het is er niet 
- het maakt niet uit of deze data werkelijk waar is of gefantaseerd: het is data 
- data is of AANWEZIG of AFWEZIG: onze hersenen herkennen het woord "niet" niet ""
Een toelichting hierop. "
Er is geen tijdsbesef: met ons bewuste brein zijn wij goed in staat ons een voorstelling te 
maken van wat nu is, wat geweest is en wat nog moet gebeuren. Het onderbewuste brein 
kent deze indeling niet. Iets is er of niet. Zo eenvoudig is het. "
Om die reden is het bijzonder behulpzaam om bij het formuleren van een doel, te doen 
alsof het doel reeds is bereikt. Het onderbewuste brein vindt dan veel sneller de weg naar 
het doel. "
Het maakt niet uit of iets waar is: met ons bewuste brein weten wij het verschil tussen 
werkelijkheid en fantasie. Het onderbewuste brein kent deze tweedeling niet: het is immers 
data. Om die reden werken sprookjes, fabels en metaforen zo goed bij ons leerproces. 
Bewust weten we dat het niet waar is en het onderbewuste verwerkt deze informatie 
simpelweg. "
Het onderbewustzijn kent de ontkenning niet: okay, geloof mij niet (…).  
Denk niet aan een roze olifant. "
Waarom is dit belangrijke informatie als het gaat om het formuleren van 
doelen? "
Als je de slagingskans op het bereiken van het doel wilt optimaliseren, is het goed hiermee 
rekening te houden: "
- doe alsof je jouw doel al hebt bereikt: er is immers geen tijdsbesef en het onderbewuste 

gaat ervan uit, dat het zo is 
- formuleer wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt: als je formuleert wat je niet wilt (ik 

wil niet meer te zwaar zijn), is dit meestal precies wat je wel gaat krijgen… ""
In zijn boek Manifest your Destiny, schrijft Wayne Dyer “De wereld van de geest is immuun 
voor het concept tijd en ruimte. Daarom moet het beeld hier en nu gevormd worden of 
helemaal niet.” "
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2.1. De invloed van onze overtuigingen 
Elk mens heeft zogenaamde overtuigingen. Overtuigingen bestaan uit alles wat je gelooft 
op zowel bewust als onbewust niveau. Religie is een voorbeeld van een overtuiging en 
overtuigingen beslaan meer dan alleen dat. 
 
Van belang is om je te realiseren dat het bij overtuigingen niet gaat om goed of fout, 
positief of negatief en waar of onwaar. Ik maak enkel een onderscheid tussen: "
* overtuigingen die je vooruit helpen: bekrachtigende overtuigingen 
* overtuigingen die je tegenhouden: belemmerende overtuigingen "
Al onze overtuigingen tezamen, plus onze normen, waarden en criteria, vormen ons 
referentiekader. Het is vanuit dit referentiekader dat wij de wereld om ons heen 
waarnemen. 
 
Omdat het referentiekader van mensen verschillend is, nemen we de wereld verschillend 
waar. "
Onze overtuigingen hebben een directe relatie met de resultaten die we wel of niet 
boeken. Het onderstaande plaatje (in het Engels) laat zien hoe deze relatie eruit ziet. Met 
wat voorbeelden krijg je het daarna toegelicht. 

"
Stel je gelooft om wat voor reden ook, dat je om een goede manager te kunnen zijn, een 
universitaire opleiding moet hebben gevolgd, aangevuld met een MBA. Nu heb je geen 
van beide. "
Je zou graag een andere baan willen hebben en jouw oog valt op een advertentie van een 
bedrijf dat een manager zoekt. Hoe groot zal de kans zijn, dat je solliciteert? Erg klein.  "
Er is dus een relatie tussen de overtuigingen die iemand heeft en zijn of haar potentieel. 
Alle managementbanen in dit voorbeeld vallen af en het aantal keuzes wordt hiermee 
beperkter. Vanuit dit potentieel, besluit iemand wel of niet te handelen. Acties hebben altijd 
een uitkomst. Tussen de uitkomst en de overtuigingen staat een 1.000 watt versterker om 
de overtuigingen nog verder te versterken. 
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Wie andere uitkomsten wil hebben, doet er dan ook verstandig aan zijn of haar 
overtuigingen bij te stellen. Immers, als je alleen jouw acties verandert zonder dat de 
onderliggende overtuiging verandert, zul je snel terugvallen in oud gedrag. "
Nog een voorbeeld: stel jouw overtuiging is dat wat er ook gebeurt, je altijd op jouw 
pootjes zult terecht komen. Deze bekrachtigende overtuiging creëert een enorm groot 
potentieel. Vanuit dit enorme potentieel zul je waarschijnlijker acties gaan ondernemen 
waarvoor een ander persoon met meer belemmerende overtuigingen niet zou kiezen. 
 
Misschien zeg je jouw baan op om jouw droom te volgen en in Zuid-Frankrijk een bed & 
breakfast te beginnen. Misschien ga je in de avonduren studeren en seminars en webinars 
volgen om die managementfunctie te krijgen die je zo graag hebben wilt. Wat je onderweg 
ook aan tegenslagen kunt tegenkomen, als jouw overtuiging sterk genoeg is, zul je 
oplossingen vinden. 
 
Uiteindelijk zul je dan kunnen concluderen: "zie je wel, linksom of 
rechtsom,  
ik kom er altijd". "
Ons onderbewuste brein wil slechts één ding voor ons: de bevestiging van 
onze overtuigingen. Wat je ook gelooft, je zult zien dat je deze bevestiging 
altijd vindt.  
Je hebt dus altijd gelijk, met andere woorden: wij creëren onze eigen self-
fulfilling prophecies… ""
Een praktijkvoorbeeld: 
Mijn vrouw Karlijn coachte een aantal jaren geleden een jonge vrouw die te zwaar was en 
vreselijk graag wilde afvallen. Zij had zo'n beetje elk dieet geprobeerd dat er maar 
bestond: Sonja Bakker, Dr. Frank, Montignac, Paleo, South Beach…. 
 
Als zij al afviel, was het steeds minder dan gewenst en in no time vlogen de kilo's er weer 
aan. Zij had de moed al helemaal opgegeven en was erin gaan geloven dat afvallen voor 
haar een onbereikbaar doel zou zijn. "
Tijdens een coaching sessie kwam dit ter sprake en is Karlijn op zoek gegaan naar haar 
bewuste en onbewuste overtuigingen. De vrouw vertelde dat zij als jong kind een normaal, 
bij haar leeftijd en lengte passend gewicht had.  "
Echter wat was het geval? Toen zij een klein meisje was, vond haar vader het leuk haar op 
te tillen, in de lucht te gooien en weer op te vangen. Zij zelf vond het echter vreselijk, 
omdat ze altijd bang was dat zij zou vallen. Het is vanaf dat moment dat zij in gewicht ging 
aankomen. Immers, als zij te zwaar was kon haar vader haar niet meer optillen en in de 
lucht gooien…. 
 
Haar gewicht werd haar bescherming. Natuurlijk wilde zij op bewust niveau niets anders 
dan afvallen, echter haar onbewuste overtuiging: "als ik dik ben ben ik veilig", 
beschermde haar tegen haar angst. Toen deze overtuiging werd omgezet, kon zij 
gemakkelijk afvallen en haar nieuwe gewicht behouden. 
 "
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Als een doel maar niet bereikt wordt, kan het dus zijn dat onbewuste (!) belemmerende 
overtuigingen het bereiken van het doel in de weg staan. Dan is het zaak eerst met deze 
overtuigingen aan de slag te gaan.  "
Een goede (NLP) coach die werkt op het niveau van overtuigingen en identiteit en niet 
alleen op vaardigheden en gedrag, kan je hierbij helpen. 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2.2. Laat jouw zintuigen voor je werken 
Je wist misschien al dat heel veel topsporters gebruik maken van 
visualisatie technieken. Hiermee stellen zij zich als het ware voor dat 
zij op het erepodium staan en de gouden beker en de magnum 
champagne in ontvangst nemen. "
Visualisatie is een bijzonder krachtige methodiek die ondersteunend is 
en helpt om gemakkelijker jouw doelen te realiseren. Waarom het zo 
werkt?  
 
Ongeveer 75% van de wereldbevolking is dominant visueel ingesteld. Dat betekent dat zij 
informatie primair omzetten naar plaatjes en filmpjes in hun hoofd. Daarnaast kunnen deze 
mensen ook prima een gevoel of een geluid "oproepen", alleen dat is niet het eerste dat er 
gebeurt wanneer zij informatie verkrijgen. "
Het visuele "kanaal" is 1 van de 5 zintuiglijke kanalen waardoor wij informatie uit de 
buitenwereld ontvangen. "
Daarnaast ontvangen wij informatie via gehoor (auditief), via gevoel (kinestethisch), via de 
reuk (olfactoir) en via de smaak (gustatief). We noemen dit ook wel VAKOG. "
Je kunt eenvoudig voor jezelf testen welk zintuiglijk kanaal bij jou het sterkste is 
ontwikkeld. Als je het woord "strand" leest, wat is dan het allereerste dat bij jou opkomt? "
- een beeld van het strand met zonnebadende mensen en de zee (of een ander beeld) 
- het geluid van stemmen en het ruisen van de zee (of een ander geluid) 
- het gevoel van de zon op jouw huid en het warme zand onder jouw blote voeten (of een 

ander gevoel) 
- de zilte geur van het zeewater (of een andere geur) 
- een smaak "
Stel dat als eerste bij jou het beeld opkomt, probeer dan nu eens het gevoel van de zon en 
warm zand op te roepen. Waarschijnlijk lukt dit je ook, het is alleen niet het allereerste wat 
verschijnt. "
Het helpt bij het realiseren van doelen als je zoveel mogelijk zintuiglijke ervaringen 
beschrijft. "
Stel jouw doel is het om een belangrijke order bij een klant te verwerven. Stel je het 
volgende voor: "
- hoe ziet het eruit dat de klant zijn handtekening onder het contract zet? 
- wat hoor je de klant, jouzelf, jouw manager en jouw collega's zeggen? 
- welk gevoel ervaar je als je het getekende contract in ontvangst neemt? "
Hoe levendiger en met hoe meer details jij jezelf dit kunt voorstellen of kunt ervaren, hoe 
groter de kans is dat dit bijdraagt aan het bereiken van jouw doel. 
 
Let wel: het alleen zintuiglijk beschrijven van de gewenste uitkomst is nog niet genoeg om 
het ook daadwerkelijk te bereiken. Daarvoor is nog wel wat meer benodigd… ""
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Hoofdstuk 3: De vormvoorwaarden voor een haalbaar doel "
3.1. Heel SMART jouw doel niet halen 
Om de slagingskans van een doel te vergroten, dient een doel te voldoen aan 
zogenaamde "vormvoorwaarden". Misschien ben je bekend met het begrip SMART. 
Volgens Wikipedia kwam het begrip op in de jaren 90 van de vorige eeuw onder technici 
en constructeurs, onder andere bij Philips. De letters S.M.A.R.T. staan voor voorwaarden 
waaraan een doel zou dienen te voldoen om de kans op succes te vergroten: "
Specifiek 
Meetbaar 
Ambitieus of Acceptabel 
Realistisch 
Tijdgebonden "
Klinkt logisch zou je denken, toch? Hoe komt het dan dat zoveel doelen die SMART zijn 
geformuleerd alsnog niet gehaald worden? "
Naar mijn overtuiging is SMART ontoereikend, omdat een aantal dingen ontbreekt. 
Natuurlijk, het is altijd beter om SMART-doelen te stellen dan vage doelen of helemaal 
geen doelen. 
 
Echter, SMART houdt bijvoorbeeld geen rekening met het gegeven dat het onderbewuste 
brein de ontkenning niet kent (pagina 11). Als je vervolgens heel SMART gaat beschrijven 
wat je niet wenst, is de kans heel groot dat je dat juist wel krijgt. "
Een ander aspect is de "R" van realistisch. Of iets realistisch is, wordt bepaald door jouw 
overtuigingen en referentiekader.  Toen Arnold Schwarzenegger ooit vertelde dat hij 
gouverneur van de staat Californië wilde worden, werd hij waarschijnlijk door heel veel 
mensen uitgelachen. Hoe kon een acteur (en niet eens de allerbeste…) uit een bergdorpje 
in Oostenrijk en met een zwaar Oostenrijks accent ooit gouverneur worden van 1 van de 
Amerikaanse staten? En hij heeft het toch maar geflikt! "
Waarschijnlijk heb jij in jouw leven ook doelen bereikt waarover anderen sceptisch waren. ""
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 "
Oefening: schrijf eens op wat jij toch maar mooi hebt bereikt terwijl anderen in jouw 
omgeving er niet in geloofden en jou misschien zelfs hebben aangeraden er maar niet 
aan te beginnen. ""

Als je zou luisteren naar de meningen van de kritische mensen in jouw omgeving (hoe 
goed bedoeld ook), hoef je waarschijnlijk nergens aan te beginnen, omdat alles op 
voorhand gedoemd zou zijn te mislukken. "
Als je daarentegen het boek Mindset zou lezen van de psychologe Carol S. Dweck, dan 
zul je ontdekken dat decennialang keihard wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
hoe groot de rol is van onze mindset bij het realiseren van onze doelen. "
In het overtuigingen schema op pagina 12 heb je al kunnen zien dat alles start met wat je 
gelooft. Is het dan voldoende om alleen maar positief te zijn en dan komt alles goed? Nee! 
Met positief denken alleen verdwijnt het onkruid niet uit de tuin, je zult ook actie moeten 
ondernemen. "
Andersom is het wel zo, dat als je er, bewust of onbewust, niet in gelooft de kans dat je het 
gewenste resultaat zult behalen niet erg groot is. 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3.2. Voorbij SMART: CC-BEAMY 
Omdat we in de afgelopen jaren ontdekten dat SMART ontoereikend is en aan een aantal 
belangrijke aspecten geen aandacht schenkt, heeft Karlijn vormvoorwaarden geformuleerd 
die de slagingskans op het bereiken van een doel sterker vergroten. "
Hierbij wil ik wel benadrukken, dat correcte formulering alleen, niet maakt dat een doel 
behaald wordt. Je zult ook de bereidheid moeten hebben om te doen wat noodzakelijk is 
en dat betekent in de regel: actie ondernemen en discipline opbrengen om stug door te 
gaan ook als het tegenzit. """
De vormvoorwaarden voor een haalbaar doel:  
 """

  Contextspecifiek (wie, wat, waar, wanneer, tijd etc.). ""
 ""

  Controle binnen jezelf (jij hebt er 100% invloed op). "
 """

Bereikend geformuleerd (beschrijf wat je wél wilt). ""
 ""
Ecologisch verantwoord (alle bij- en neveneffecten zijn acceptabel). "
 """
Associatief (zintuigspecifiek en in tegenwoordige tijd beschreven). 
 """
Meetbaar (objectief meetbaar). "
 ""
Yes-gevoel (bij het behalen van het doel). 
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3.3. Toelichting op de vormvoorwaarden ""
1.  Contextspecifiek 
Hoe specifieker je de context beschrijft, des te gemakkelijker kun je herkennen 
wat er nodig is om het doel te bereiken. Vragen die helpen om de context 
specifiek te maken zijn: 
Waar, wanneer, met wie, wat gebeurt er, tijdstip van het exacte 
doelmoment? 
Met doelmoment bedoelen we: op welk tijdstip in die situatie wil je je doel 
bereiken? "
Is het bereiken van je doel effectief in meerdere contexten, kies dan de context 
die het meest uitdagend is, zodat je het voor de andere contexten ook hebt 
opgelost. Bijvoorbeeld: Als ik ‘nee’ durf te zeggen tegen de directeur, dan kan ik 
dat ook bij de klant en mijn collega’s. Kies dan de situatie met de directeur. "
Nancy: "Ik wil assertiever zijn op mijn werk." (Dit is ± 40 uur per week.)        
Willem:  "Wanneer precies wil jij assertief zijn?"       "
Nancy:  "Als ik een conflict heb."       
Willem:  "Met wie heb jij wel eens een conflict waarbij je niet assertief bent?"       "
Nancy:  "Met Jan, mijn leidinggevende en Angelique." (Deze personen ziet ze        
    ongeveer 16 uur per week.)                   
Willem:  "Bij wie vind je het tot nu toe het minst gemakkelijk om assertief te        
   zijn?”                   "
Nancy: "Bij Jan. Als ik het bij Jan kan, dan kan ik het bij Angelique          
   ook." (Nancy ziet Jan 5 uur per week.)                    
Willem: "In welke situatie met Jan vind je het het minst gemakkelijk om         
   assertief te zijn?"                   "
Nancy: "Als hij mij te veel werk geeft.” (Dit gebeurt qua tijdsduur een kwartier         
   per week.)                   
Willem: "Maak je nu eens een voorstelling van één situatie die in de toekomst         
   voor kan komen, waarin jouw leidinggevende jou te veel werk                    
   opdraagt."                   "
Nancy: "Aanstaande maandag bij het werkoverleg. Hij moet een deadline         
   halen, waarbij hij mij nodig heeft."                   "
Context: Op kantoor, maandag 22 maart 2020 om 10.00 uur, tijdens       
   werkoverleg met Jan, als Jan haar werk opdraagt en Nancy aanvoelt                    
   dat dit te veel is en ze dit tegen Jan wil zeggen.                    "
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2. Controle binnen jezelf  
Het doel moet binnen je eigen controle en invloedsfeer vallen. Anders gezegd, je 
moet in staat zijn je doel zelf, dus onafhankelijk van iets of iemand anders, te 
kunnen bereiken. Hierdoor heb je zélf invloed op je doel. De vraag die je helpt 
om de controle bij jezelf te brengen is:  
- Wat kun jij zélf doen, zodat jij je doel kunt bereiken?  "
Doel:  Ik wil dat mijn leidinggevende luistert naar wat ik zeg.         
Vraag:   Wat zou jij zelf kunnen doen, waardoor hij naar jou gaat luisteren?      
Antwoord: Ik wil graag met zelfvertrouwen tegen mijn leidinggevende kunnen   
  zeggen wat ik vind.                 "
3.  Bereikend geformuleerd 
Dat wil zeggen dat je aangeeft wat je wèl wilt bereiken. Vermijd daarom 
formuleringen als: niet, geen, zonder, minder, stoppen, vermijden, voorkomen, 
elimineren, neerleggen bij, woorden die beginnen met on-, anti- of eindigen met  
-loos, etc.  "
Vragen die je helpen om tot een bereikende formulering te komen zijn: 
- Wat is je doel, wat wil je bereiken? 
- Wat wil je wél doen, zeggen, voelen, ervaren?  
- Wat wil je daarvoor in de plaats?  "
Doel:   Ik wil niet meer weglopen voor een conflict met mijn leidinggevende.        
Vraag:  Wat zou je wel willen?       
Antwoord: Ik wil mijn leidinggevende zeggen wat ik ervan vind.  "
 "
4.  Ecologisch verantwoord 
Soms kan een doel op zich heel mooi lijken, maar in het grotere geheel of op 
lange termijn kan het bereiken van het doel wel eens onwenselijk zijn. Het is 
belangrijk om vooraf te controleren of de ecologie van je doel klopt. Vragen die je 
helpen om te controleren of je doel ecologisch verantwoord is, zijn: "
- Wat is er/kun je/heb je niet meer als je jouw doel hebt bereikt? 
- Wat kan er mis gaan als je jouw doel hebt bereikt? 
- Wat zijn de bijkomende negatieve consequenties van het behalen van je doel? 
 (voor jezelf, jouw omgeving, jij in relatie tot anderen, lange termijn, etc.)   "
Doel:  Ik wil directeur worden.         
Vraag:   Hoe zou het bereiken van jouw doel je omgeving kunnen       
  beïnvloeden?                 
Antwoord: Het zou wel eens zo kunnen zijn dat mijn huidige collega's jaloers   
  worden.                  
  Daarnaast krijg ik nu veel informatie van mensen, dat zou wel eens                  
  kunnen veranderen. Misschien voel ik me wel eenzaam in de positie                  
  van directeur. Is directeur worden nu de beste optie of manager bij                  
  een groter bedrijf met voldoende uitdagingen?                 ""
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5.  Associatief (d.w.z. beschreven in tegenwoordige tijd en zintuigspecifiek 
(VAKOG)  
Hoe weet je dat je hebt bereikt wat je wilt bereiken? Benoem de specifieke 
subjectieve ervaringen die het uiteindelijke bewijs zijn, dat je het doel ook 
daadwerkelijk bereikt hebt. Door dit zeer specifiek te beschrijven geef je je 
onbewuste richting. Vragen die je hierbij helpen zijn:  

   als je jouw doel bereikt hebt; Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wat ruik         
je?  
   Wat proef je? Wat zeg je tegen jezelf?         "

Doel:   Ik wil rustig tegen mijn leidinggevende zeggen wat ik ervan vind.        
Vraag:   Hoe herken je bij jezelf/hoe weet je van jezelf dat je dat rustig zegt?      
Antwoord:  Mijn ademhaling zit laag, ik zie alles heel helder, het voelt rustig in  
   mijn maagstreek, ik blijf mijn leidinggevende aankijken. Ik hoor precies                  
   wat hij zegt, met het volume waarop hij spreekt.                 "
6.  Meetbaar 
Zorg dat je doel toetsbaar is. Je benoemt in elk geval het exacte moment waarop 
je het doel bereikt wilt hebben. Vragen die je kunt stellen om je doel meetbaar te 
maken zijn: 
- Hoe weet je dat je jouw doel bereikt hebt? (hierin zit ook zintuigspecifiek) 
- Wat doe jij als je jouw doel bereikt hebt? 
- Hoe kan een ander aan jou zien dat je jouw doel bereikt hebt? (bijvoorbeeld 

gedrag) 
- Waaraan kun je toetsen dat je jouw doel bereikt hebt (waaronder ook: 

specificaties/feiten/cijfers)? ""
7.  Yes-gevoel 
Zorg ervoor dat je een 'yes-gevoel' hebt bij het behalen van je doel. Dat maakt 
het aantrekkelijk om ernaartoe te werken. Waarom zou je een doel nastreven als 
je er niet blij van wordt? ""
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Hoofdstuk 4. Logische niveaus van verandering 
Het model van de logische niveaus werd ontwikkeld door Robert Dilts. Dit model biedt een 
zeer goede structuur voor het uitvragen van de huidige ongewenste situatie en de 
doelsituatie. Door deze twee met elkaar te vergelijken kun je exact bepalen op welk niveau 
zich het knelpunt bevindt en waar de gewenste verandering het beste ingezet kan worden 
om het knelpunt definitief op te lossen.  "
- In elke situatie waarin iemand zich bevindt, zijn alle onderstaande niveaus bewust of 

onbewust aanwezig en zijn ze van invloed op de persoonlijke effectiviteit. 
- Om het gewenste doel te bereiken is het van belang om de verandering op het juiste 

niveau in te zetten. 
- Veranderingen op hogere niveaus zullen altijd veranderingen op lagere niveaus teweeg 

brengen.  
- Veranderingen op lagere niveaus kunnen eventueel veranderingen op hogere niveaus 

teweeg brengen. 
- Hoe hoger de verandering is ingezet, in des te meer contexten de verandering effect zal 

hebben. 
- Hoe lager de verandering is ingezet, in hoe minder contexten de verandering effect zal 

hebben. "
Een voorbeeld 
Jan geeft een presentatie. Hij kent het verhaal en weet hoe hij de audiovisuele middelen 
het beste kan inzetten. Door zijn hoofd spoken de gedachten: "Wie ben ik nou om deze 
zwaar ervaren mannen iets te vertellen? Ik ben nog maar een groentje." Deze gedachten 
leiden tot onzekerheid. Hij start zijn presentatie en iemand trekt zijn wenkbrauw op. Hij 
denkt: “Zie je wel, hij vindt het niks." Zijn stem begint te trillen en hij komt niet meer uit zijn 
woorden en zijn presentatie komt niet uit de verf. Dit is de bevestiging voor Jan dat hij 
presentaties voortaan maar aan meer ervaren mensen moet overlaten. "
Stel Jan krijgt een andere overtuiging, bijvoorbeeld: "Ik ben de specialist." Dit geeft Jan 
een gevoel van zelfvertrouwen en hij gaat enthousiast van start. Jan ziet dat iemand zijn 
wenkbrauw optrekt. Hij denkt: "Die trekt zijn wenkbrauw op” of “Die man denkt er over na." 
Jan gaat vol enthousiasme verder met zijn presentatie. De overtuiging: "Ik ben de 
specialist", zal ook in andere werk- en privé-situaties een positief effect hebben. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan vergaderingen, sollicitatie-, verkoopgesprekken, verjaardagen, bij 
de sportclub, etc.  "
Ooit was er de eerste keer dat je een bepaalde overtuiging hebt gevormd. Veelal gebeurt 
het vormen van een overtuiging op onderbewust niveau en in een nano seconde. 
 
Echter je kunt overtuigingen wanneer deze een belemmerend karakter hebben, vervangen 
door overtuigingen die een meer bekrachtigend karakter hebben. Er zijn mensen die 
geloven dat als het al niet onmogelijk dan toch in elk geval héél moeilijk is. Dat is ook een 
overtuiging en ééntje die je niet echt gaat helpen. 
 
Een goede (NLP) coach kan je helpen bij het omzetten van overtuigingen. "
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Oefening: maak eens een lijstje met jouw (belemmerende) overtuigingen. Wat zou 
je ook kunnen geloven? ""

Belemmerende overtuiging Bekrachtigende overtuiging

Ik ben niet creatief Als kind wist ik heel goed wat ik moest 
verzinnen om langer op te mogen blijven

Ik heb geen "talenknobbel" Alle Engelse kinderen van 4 jaar spreken 
ook Engels; die kunnen toch niet toevallig 
allemaal een talenknobbel hebben?

Veel geld hebben is een kwestie van geluk 
hebben

Op dit moment verdienen 17-jarigen veel 
geld via internetmarketing

Maar ik weet te weinig van computers YouTube staat vol met gratis 
instructievideo's

Zonder kruiwagen kom je nergens Elke avond is er wel ergens een 
netwerkbijeenkomst
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De logische niveaus, geïllustreerd: """
"

""""
Veranderingen in de logische niveaus: 
- Veranderingen op hogere niveaus zullen altijd veranderingen op lagere niveaus teweeg   

   brengen.  
- Veranderingen op lagere niveaus kunnen veranderingen op hogere niveaus teweeg   

   brengen. 
- Hoe hoger het niveau van verandering, in hoe meer contexten de verandering effect   

   heeft. 
"

�26Doelen stellen en doelen behalen

!

Spiritualiteit / Missie 
Waar ga ik voor? 

!
Identiteit 

Wie of wat ben ik hier? 
!

Overtuigingen 
Wat vind, geloof en verwacht ik? 
!

Omgeving 
Wie zijn er en wat gebeurt 

hier? 
!

Vermogens 
Wat kan ik hier wel/niet? 

Gedrag 
Wat doe ik hier nu? 

!

Veranderingen op hogere 
niveaus brengen altijd 
veranderingen op lagere 
niveaus teweeg. 

 

Stemming 
Je missie, je identiteit en 
de overtuigingen die je in 
een specifieke context 
hebt, zorgen voor je 
stemming in die 
specifieke context. 
Je stemming bepaalt: 
- wat je van de 

omgeving waarneemt; 
- hoe je, datgene dat je 

waarneemt, 
interpreteert; 

- het gedrag dat je doet; 
- welke vermogens je in 

kunt zetten. 

 
!Veranderingen op lagere 
niveaus kunnen 
veranderingen op hogere 
niveaus teweeg brengen. 
 

 

Logische niveaus (R. Dilts) 
 

In elke context zijn alle logische niveaus bewust of onbewust aanwezig  
en hebben ze invloed op je persoonlijke effectiviteit. 



Waar zet je een effectieve verandering in? 
Om het gewenste doel te bereiken is het van belang om de verandering op het juiste 
niveau in te zetten.  "
Naar je doel toe werken 
Op het moment dat je iets wilt veranderen lokaliseer dan op welk niveau de ongewenste 
situatie zich afspeelt. Zorg dat je de oplossing vindt op een gelijk niveau en liever nog in 
één van de hogere niveaus. Hoe hoger in de logische niveaus je de ongewenste situatie 
oplost, in hoe meer contexten de oplossing effect heeft.  "
Een voorbeeld ter verduidelijking: 
 

Overtuiging: Ik ben dom (=identiteit) als ik tijdens de training een rekenfout maak.  
De belemmerende overtuiging "ik ben dom" kan ook in andere contexten een rol 
spelen, bijvoorbeeld in de context werk, privé, op de sportclub, bij de dokter, etc.  "
Stel je gaat nu heel veel oefenen met het maken van berekeningen zodat je in de 
training minder fouten maakt (=gedrag). En stel dat dit lukt. Je overtuiging op 
identiteitsniveau in de context "training" zou hierdoor kunnen veranderen. De vraag 
is hoe het dan zit in werk, privé, bij de sportclub en bij de dokter.  "
Los je deze overtuiging op identiteitsniveau op en je verandert hem bijvoorbeeld in: 
"ik ben goed zoals ik ben" dan begrijp je dat dit automatisch door zal werken in alle 
genoemde contexten. "

Gedrag en identiteit zijn twee verschillende dingen! 
Veel mensen verwisselen wat ze doen met wat ze zijn. Dus zij maken van hun gedraging 
hun identiteit. Je identiteit is veel meer omvattend dan het gedrag wat je op dat moment of 
op bepaalde momenten vertoont. Op het moment dat je jouw gedrag betekenis geeft alsof 
het je identiteit is wordt het gedrag een statisch geheel en daardoor veel minder 
gemakkelijk te veranderen.  "

Voel wat het met je doet: 
Ik ben boos (identiteit).  Ik doe boos (gedrag). 
Ik ben ziek.    Ik heb iets onder de leden. 
Ik ben dom.    Ik doe onhandig. "

Je onderbewuste neemt woorden als waarheid aan. Als je onderbewuste gelooft dat je 
dom bent, dan heeft dit consequenties. Vraag je eens af wat het effect van de overtuiging 
"ik ben dom" voor iemand zou kunnen zijn:  "

- als je als leidinggevende je team toespreekt; 
- tijdens een sollicitatiegesprek; 
- als je de directeur een voorstel wilt doen over een belangrijke kwestie; 
- als je als werknemer net start bij een bedrijf; 
- als je iets nieuws moet leren voor je werk; 
- als je bij een verjaardag zit en er een heftige discussie los barst; 
- etc. "

Dus als je uitspraken doet over gedrag, of dat nou tegen jezelf is of tegen een ander, 
beschrijf ze dan ook op gedragsniveau. Dit is ook waarom je bij het geven van feedback 
het gedrag beschrijft. 
 ""
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Hebben en Doen ≠ Zijn 



4.1. De vragen bij de logische niveaus 
Om de vragen op de logische niveaus goed te kunnen beantwoorden helpt het om je te 
associëren 
in de specifieke situatie. Je kunt de vragen gebruiken om een ander te helpen bij het 
vaststellen waar een issue zich bevindt of je kunt het voor jezelf gebruiken. Dan kan het 
helpen om iemand anders te vragen jou de vragen te stellen. "

1. Omgeving 
- Wanneer is dit? (dag, tijd)   
- Waar ben je nu?   
- Wie zijn er hier?   
- Wat gebeurt er hier?    "
2. Gedrag 
- Wat zie je nu?   
- Wat hoor je nu?   
- Wat voel je nu?   
- Wat doe je nu precies? En hoe doe je dat? (beschrijf het concreet waarneembare   
gedrag) 
- Wat doe je hier niet, wat je wel zou willen doen? (alleen uitvragen in huidige   
ongewenste  
    situatie) 
- Wat zeg je nu? En hoe zeg je dit?)   
- Wat kunnen anderen nu aan jou zien?   "
3. Vermogens 
- Wat kun jij hier nu (niet)?   
- Welke vaardigheden en kwaliteiten heb jij nu (niet) tot je beschikking?   
- Welke mogelijkheden heb jij nu?   
- Waar loop je nu mee vast?   
- Wat zou je nu graag willen kunnen?   "
4. Overtuigingen: 
- Wat is hier nu belangrijk voor jou?   
- Wat vind je hier nu van?   
- Wat vind je nu van die ander?   
- Wat geloof je nu met betrekking tot de ander(en)?   
- Wat geloof je nu met betrekking tot de situatie?   
- Wat geloof je nu met betrekking tot het resultaat?   
- Wat verwacht je van die ander(en)?   
- Wat verwacht je van jezelf?   
- Wat verwacht je van de situatie?   
- Wat verwacht je met betrekking tot het resultaat?   
- Waar ben je nu van overtuigd?   
- Wat is hier belangrijk?   
- Welke normen en waarden spelen voor jou een rol?   
- Welke belangen spelen een rol?   
- Wat zijn de consequenties als het goed/mis gaat?   
- Wat betekent dit voor jou?   
- Hoe weet je dat?/Waar baseer je dat op?   
- Waarom vind je dat?   
- Hoe komt het dat …?   
- Waarom is dat belangrijk?   
- Hoe denk je hier over…?   
- Wat betekent dat voor jou?   
- Wat zegt dat over … (chunk)?   
- Wat vind je dan van die ander?/Wat vind je dan van   
jezelf? ""
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! ! Let op: 
Neem geen genoegen met 
het eerste antwoord, vraag 
altijd door! Als mensen een 
antwoord geven op de vraag: 
"wat is daar erg aan?", en er 
dan gezegd wordt: "eigenlijk 
niets" vraag dan: "wat is er 
gevoelsmatig erg aan?" Je 
kunt ook een beetje 
provoceren: "als het niet erg 
is, waarom is het dan een 
probleem voor je? of "ja, 
rationeel is het niet erg, maar 
waarom heb je het dan nog 
niet opgelost?" 
 
Vraag door! Bijvoorbeeld: 
- Nou en? 
- Dus? 
- Wat maakt dat uit? 
- Wat is daar erg aan? 
 
 
!



5. Identiteit: 
- Wat vind je van jezelf in deze situatie?   
- Wie of wat ben je nu (de specialist, waardevol, interessant, aardig, waardeloos,    
    minderwaardig, loser, watje, de mindere)? "
6. Missie (let op, deze vraag je alleen uit in positieve en/of doelsituatie!): 
- Welk hoger doel streef je nu na?   
- Waar wil je onderdeel van uitmaken?   
- Waar maak je onderdeel van uit?    
"""
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Hoofdstuk 5: Gebruik jouw creativiteit  
5.1. Wat zou The Lone Ranger doen in deze situatie? 
Heb je dat ook weleens, je hebt een doel, je kent het hogere doel achter het doel, je bent 
echt gemotiveerd om het doel te bereiken en ……. je hebt geen flauw idee hoe jouw 
actieplan eruit zou moeten zien. "
Natuurlijk, je hebt de techniek van downchunking toegepast en weet dat je het beste eerst 
begint met de kleinere subdoelen. Maar dan nog, hoe verder te gaan? 
 
Soms zien we het eenvoudigweg niet en als je steeds op dezelfde manier naar iets blijft 
kijken, zul je ook steeds hetzelfde blijven zien. Echter, je onderbewuste brein heeft alle 
strategieën en oplossingen in zich, je hebt alleen de gebruiksaanwijzing nog even niet 
gevonden om te downloaden. "
In dergelijke situaties kan het helpen om afstand te nemen van jezelf om 
de situatie vanuit een ander perspectief waar te nemen. "
In de jaren 60 was er een televisieserie rond The Lone Ranger. Samen 
met zijn Indiaanse vriend Tonto, loste deze held de meest ingewikkelde 
situaties op. Niets bleek onmogelijk voor deze cowboy. "
Een creatieve strategie om tot andere inzichten te komen, is door jezelf 
de vraag te stellen: "wat zou The Lone Ranger doen in deze situatie"? "
Misschien heb je nog nooit van The Lone Ranger gehoord, dan vervang 
je hem door Batman, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla of wie dan ook. "
Waarom het gaat is dat je de analytische linker hersenhelft even door elkaar schudt en de 
situatie gaat bezien vanuit de creatieve rechter hersenhelft. "
Mensen die heel goed in staat zijn om hun doelen te bepalen en te behalen zijn heel vaak 
mensen die weliswaar goed de focus weten te behouden op de gewenste uitkomst, echter 
zij zijn ook creatief en flexibel genoeg tijdens de weg er naartoe. Misschien moet je 
onderweg de route wat bijstellen, omdat bepaalde wegen afgesloten blijken te zijn. Als je 
heel goed weet waarheen je wilt en je hebt de discipline om de nodige acties te blijven 
ondernemen, dan kom je er wel: linksom of rechtsom. ""
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5.2. Act as if… 
Eerder in dit boek heb je kunnen lezen dat onze hersenen een bijzonder geavanceerd 
computersysteem vormen dat keurig alle gegeven input verwerkt tot output. Hoe hoger de 
kwaliteit van de input, hoe hoger de kwaliteit van de output. "
Je hebt ook kunnen lezen dat het voor het onderbewuste brein niet uitmaakt of data waar 
is of verzonnen: het is data. "
Van dit gegeven kun je gebruik maken bij het toewerken naar jouw doelen. Als je handelt 
alsof een gewenste uitkomst al realiteit is, dan zullen jouw hersenen deze informatie 
meenemen en verwerken en door de razendsnelle aanmaak van nieuwe neurale 
netwerken, gemakkelijker de route vinden naar die gewenste uitkomst. "
Dat is de reden waarom visualisatie zo goed werkt als ondersteunende strategie bij het 
realiseren van doelen. Is dat voldoende? Nee, net zomin als positief denken alleen 
voldoende is, het hebben van de juiste en bekrachtigende overtuigingen alleen voldoende 
is, of het volgens de vormvoorwaarden formuleren van jouw doel alleen voldoende is. 
Zonder actie gebeurt er niets. Helemaal niets! "
En het helpt wel en het stimuleert en motiveert om door te gaan met het werken aan jouw 
doel. "
Door te doen alsof jij jouw doel al hebt bereikt, creëer je een ondersteunende mindset. "
Inmiddels ruim 2 jaar geleden hadden enkele relaties van mij een waanzinnig concept 
bedacht om met behulp van visualisatie het onderbewuste een handje op weg te helpen. 
Het concept bestond eruit, dat deelnemers naar een party (compleet met hapjes, drankjes 
en muziek) konden komen waar de klok 3 jaar vooruit stond. Van tevoren hadden de 
deelnemers goed nagedacht over een persoonlijk doel dat voor hen belangrijk was en zij 
wilden realiseren. "
Tijdens deze party werd uitsluitend gesproken in de tegenwoordige of verleden tijd en 
gehandeld alsof het doel inmiddels al was gerealiseerd. Coaches stelden allerlei vragen 
over hoe de deelnemer het had aangepakt om zijn doel te bereiken. "
Zo kan ik mij een deelnemer herinneren die als doel had het starten van een bed and 
breakfast in het zuiden van Frankrijk. De coaches stelden vragen als: 
 
"hoe heb je destijds de financiering rond gekregen"? 
"hoe heb je het aangepakt dat jouw kinderen naar school konden"? 
"ik hoor nog weleens dat het lastig kan zijn om er zeker van te zijn, dat het pand dat je 
koopt ook daadwerkelijk van jou is, hoe heb jij dat toen geregeld"? "
Door dit soort vragen realiseerde de deelnemer zich dat het belangrijk was om hiermee 
rekening te houden. Eigenlijk is dit een variant op de 2e eigenschap van Stephen Covey: 
begin met het einde voor ogen. "
Helaas is het concept om diverse redenen gestaakt. Echter, er is een grote kans dat ik het 
nieuw leven ga inblazen want ik heb de resultaten gezien en geloof er heilig in. ""
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Stel je nu eens voor dat een doel van je is om financieel vrij te zijn, overigens  een doel dat 
ontzettend veel mensen lijken te hebben… "
Wat zou je kunnen bedenken om zoveel als mogelijk te denken en doen alsof je deze 
financiële vrijheid al hebt bereikt? "
Betekent dat dan dat je jezelf in de schulden moet gaan steken om een Porsche of Ferrari 
te kopen? Nee natuurlijk niet en er zijn ook andere dingen die je kunt doen waardoor jouw 
onderbewuste brein de situatie van financiële vrijheid gaat herkennen. "
Ik heb het dan niet over de patser uithangen en doen alsof je met geld kunt smijten. 
Trouwens, de mensen die ik ken en die financieel vrij zijn, zijn allesbehalve geld 
verkwistende patsers. Het zijn in de regel heel nuchtere mensen die heel dankbaar zijn 
voor wat zij hebben kunnen realiseren. "
Stel dat je op vakantie bent in bijvoorbeeld Nice aan de Côte d'Azur. Eén van de duurste 
hotels daar is Hotel Negresco. Een overnachting of diner daar valt misschien buiten jouw 
budget, maar een kop koffie van misschien € 7,50 is vast wel haalbaar. Laat jouw 
onderbewuste hersenen maar vast wennen aan de luxe, de prachtige omgeving en de 
mensen die je anders niet zo gemakkelijk zou ontmoeten. Ga eens het gesprek aan met 1 
van de vermogende gasten en trakteer hem of haar op een kopje koffie. "
Wie weet wat voor waardevolle informatie deze persoon (die zelf al financieel vrij is en dus 
weet hoe "het moet") jou kan geven waarmee jij jouw voordeel kunt doen. Hoe denkt zo 
iemand? Wat gelooft zo iemand? Welke stappen heeft zo iemand gezet? "
Je kunt natuurlijk ook bij een eenvoudig cafeetje een kop koffie bestellen voor € 4,00 en 
jezelf  
€ 3,50 besparen en misschien aan de praat raken met iemand die voor € 75,00 een 
retourticket heeft geboekt bij RyanAir. Daar is helemaal niets mis mee, begrijp me goed en 
ik ben ervan overtuigd dat wat je kunt leren van mensen die de reis naar financiële vrijheid 
al hebben gemaakt en erin zijn geslaagd, de € 3,50 ruimschoots waard is. "
Niet voor niets gaf Napoleon Hill in1937 zijn boek waarmee hij wereldberoemd zou 
worden, de titel "Think and Grow Rich". "
Hill had al vroeg in de gaten welke enorme impact onze mindset heeft op onze resultaten. 
"
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Hoofdstuk 6: Valkuilen 
Op weg naar het realiseren van jouw doel, kun je heel wat valkuilen tegenkomen die 
maken dat je het doel (nog) niet bereikt. "
Ik noem er hier slechts enkele, waarschijnlijk kun jij er zelf nog wel wat bij bedenken. "
Valkuil 1: Afleiding 
Laten we eerlijk zijn, er is meer in het leven dan dat ene doel of die paar doelen die je wilt 
bereiken. 
Daarnaast heb je misschien een baan waarvoor je elke dag vroeg opstaat, laat thuiskomt, 
boodschappen die gedaan moeten worden, een huis dat schoongemaakt moet worden, 
eten gekookt, een gezin dat aandacht vraagt etcetera… 
 
En voordat je het weet ben je enkele maanden verder, vindt het briefje waarop je jouw doel 
had genoteerd en bedenk jij jezelf dat er eigenlijk niets is veranderd. "
Uiterst menselijk allemaal en als je het doel echt graag wilt bereiken, zul je iets dienen te 
verzinnen waardoor je steeds aan het doel wordt herinnerd. Sommige mensen werken met 
post-it memo's die ze op de koelkast of hun computer plakken. Als het werkt, helemaal 
prima. Bij mij werkt het  helaas niet. "
Op mijn bureau, naast mijn beeldscherm staan 3 potjes met voedingssupplementen en 
vitamines. Ik weet dat het goed is om deze dagelijks te nemen. Er staat ook altijd een glas. 
Achter mijn bureaustoel staat een waterkoeler, dus alle ingrediënten zijn aanwezig zou je 
denken. En ondanks dat de potjes toch bijna recht voor mijn neus staan, vergeet ik ze 
meestal. Ik zie ze niet eens meer, zo zeer ben ik eraan gewend. En dan ineens denk ik "oh 
ja, laat ik eens een pil nemen…." "
Wat voor mij werkt is structuur en routine. Zo stuur ik mijzelf e-mails als reminder (met een 
auto mail programma zoals Autorespond, Enormail of Mailchimp gaat dat heel eenvoudig), 
maak ik oefeningen tot een vast onderdeel van mijn regime en maak ik afspraken met 
anderen om elkaar zoals dat zo mooi heet "accountable" te houden. ""
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Valkuil 2: Verlies van interesse 
Je hebt dat vast weleens ervaren, dat het doel dat in het begin zo vreselijk belangrijk voor 
je leek, na verloop van tijd zijn glans had verloren. Het was niet meer zo belangrijk of 
andere zaken hadden meer prioriteit gekregen. "
Dat is prima! Het is juist om die reden dat het zo vreselijk waardevol is om de oefening 
upchunken te doen. Als je het doel kent achter het doel (het hogere doel), is het 
gemakkelijker om gemotiveerd te blijven en de acties te ondernemen die nodig zijn. "
Ook de Ecologie-check kan je helpen om vast te stellen wat de voors en tegens zijn van 
het bereiken van jouw doel. "
Mijn grote passie is koken en ons huis puilt uit van de kookboeken, kooktijdschriften en 
keukenapparatuur. Vroeger leek het mij fantastisch om professionele kok te zijn. Toen ik 
rond mijn 18e een paar weekends (als afwashulp…) in een professionele keuken had 
gewerkt, zag ik hoe vreselijk hard keukenpersoneel moet werken, hoe lang hun 
werkdagen zijn en dat ze bijna altijd aan het werk zijn wanneer andere mensen vrij zijn. Ik 
was vrij snel genezen en ben helemaal gelukkig als ik inkopen doe bij de horeca 
groothandel om daarna uren in de keuken te staan. Mijn beroep zou ik er echter niet meer 
van willen maken. "
Soms ontdek je nu eenmaal dat een doel niet meer zo belangrijk is. Heb dan de flexibiliteit 
om het bij te stellen of te laten vallen. 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Valkuil 3: Perfectionisme 
Als er 1 valkuil is die ik meer dan eens van binnen heb gezien, is het deze valkuil. 
Ik zette een training pas op mijn website als de gehele syllabus was geschreven, alle 
oefeningen uitgewerkt, ik een trainershandboek en tijdscenario had gemaakt. "
Ook mijn website ging pas live toen alle teksten er op stonden en dan niet alleen in het 
Nederlands, maar ook in het Engels, Duits en Frans. Ik had immers een internationale 
ambitie en wilde mijn trainingen in meerdere talen kunnen aanbieden. "
Uiteraard moest de layout van mijn visitekaartje overeenkomen met die van mijn 
trainingsmaterialen en mijn website. Het moest er natuurlijk wel professioneel uitzien… "
Een paar weken geleden las ik het boek "Succesvol dankzij het internet" van Eelco de 
Boer en ik schrok mij wezenloos! "
Haarfijn legde Eelco uit, waarom perfectionisme eerder belemmert dan dat het 
behulpzaam is. Hij gaf het voorbeeld van iemand die er wekenlang over had gedaan voor 
hij tevreden genoeg was over zijn website en zijn visitekaartje. Pas toen hij tevreden was, 
ging de site live, werden de kaartjes gedrukt en werden netwerkbijeenkomsten bezocht. 
Het was alsof hij het over mij had! "
Iemand anders liet snel 500 visitekaartjes drukken met alleen zijn naam, email adres en 
telefoonnummer en ging naar netwerkbijeenkomsten. Het echt mooie kaartje zou later wel 
volgen. De website was nog niet precies zoals die persoon wenste, maar was wel live en 
genereerde traffic. En dat allemaal weken eerder dan bij de perfectionist het geval was. "
Wie van de twee zou eerder zijn doelen bereiken denk je? "
De tip van Eelco, die ik me inmiddels hard heb aangetrokken luidt dan ook: begin gewoon, 
het is toch nooit 100% perfect. Stel een deadline en wat er ook gebeurt, houd je aan die 
deadline. 
Beter een minder mooie website die traffic en omzet genereert dan een supergelikte site 
waarmee nog geen dubbeltje wordt verdiend. ""
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Valkuil 4: Angst en andere belemmerende overtuigingen 
Opnieuw zo'n valkuil waarin ik jarenlang ervaringsdeskundige ben geweest! Al zo'n 10 jaar 
geleden las ik boeken, E-Books, keek ik naar webinars en trainingsvideos en bezocht ik 
seminars op het gebied van internetmarketing en hoe je geld kunt verdienen met behulp 
van internet. "
Stuk voor stuk maakten de "goeroe's" gebruik van allerlei software oplossingen die het 
leven een stuk eenvoudiger maakten. Software om geautomatiseerd emails te kunnen 
verzenden, om "dubbele opt-ins" te kunnen maken bijvoorbeeld voor het aanmelden voor 
een nieuwsbrief of het bekijken van een video, software om webinars te kunnen geven, 
software om "screenvideo's" van de computer te kunnen maken, enzovoorts. "
Deze mensen verdienen geld met "affiliate marketing", met "ship & drop", met webshops, 
you name it! "
Net als zij, wil ik ook graag dat mijn inkomen doorgaat ook als ik er zelf niet ben, zoals 
bijvoorbeeld tijdens vakantie. En net als zij, wil ik ook graag dat mijn inkomen locatie 
onafhankelijk is, zodat ik ook omzet maak als ik ergens aan een zwembad onder een 
palmboom lig. "
Alleen, ik heb mijzelf ooit ergens een keer wijs gemaakt dat ik niet handig genoeg ben met 
computers en dat die programma's te ingewikkeld zijn voor mij. Eerst moest ik maar eens 
een slimme student vinden die dat voor mij tegen een aantrekkelijk bedrag zou willen 
inrichten. En zo verstreken er jaren en jaren, waarin ik deze "leugen" in stand bleef 
houden. "
Totdat ik wel een automail programma ben gaan gebruiken en ik er tot mijn verrassing en 
schaamte achter kwam hoe eenvoudig het werkt. Dit had ik jaren en jaren uitgesteld. Ik 
had in de achterliggende jaren een mailingbestand kunnen opbouwen van vele 
tienduizenden mensen.  
 
Nu heeft het weinig zin om tijdens de hele autorit in de binnenspiegel te blijven kijken naar 
wat achter je ligt en is het slimmer door de voorruit te kijken naar wat voor je ligt, dus dat 
doe ik dan ook en stiekem baal ik wel af en toe… "
Mijn tip: als je jezelf op vergelijkbare gedachten of overtuigingen betrapt, ga dan eerst 
daarmee aan de slag om ze op te ruimen. Eerder zul je jouw doel namelijk echt niet gaan 
bereiken, dat weet ik uit pijnlijke ervaring. 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Hoofdstuk 7: Oefeningen "
7.1. Beschrijf een CC-BEAMY doel ""

Oefening: beschrijf een CC-BEAMY doel 
     Beantwoord onderstaande vragen voor het beschrijven van je uiteindelijke doel. ""

Beschrijf de ongewenste situatie: 
Beschrijf 1 specifieke context van de huidige ongewenste situatie (d.w.z. 1 minuut uit een 
situatie)! 
(komt de situatie vaker voor? Kies dan uit alle situaties, één concrete situatie en beschrijf 
deze) 
1. Waar ben je? 
2. Wanneer speelt het zich af? (tijdstip/dag/datum/jaar/tijdstip) 
3. Wie zijn er (niet) bij? 
4. Wat gebeurt er? 
5. Hoe voel jij je hierbij? 
6. Wat doe en zeg jij hier en op welke manier? 
7. Wat kun je hier niet, wat je graag zou willen/kunnen/doen/ervaren? 
8. Wat denk, geloof en verwacht je in deze situatie? 
9. Wat vind je van jezelf in deze situatie? ""
Beschrijving van de huidige ongewenste situatie: 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

"
Doelsituatie (=gewenste situatie) 
Kies 1 specifieke doelsituatie (d.w.z. 1 minuut uit een situatie)! 
1. Waar ben je? 
2. Wanneer speelt dit zich af? (tijdstip/dag/datum/jaar) 
3. Wie zijn er (niet) bij? 
4. Wat gebeurt er? 
5. Hoe voel jij je hierbij? 
6. Wat doe en zeg jij hier en op welke manier? 
7. Wat kun je hier, waardoor deze situatie nu wel goed verloopt? 
8. Wat denk, geloof en verwacht je in deze situatie? 
9. Wat vind je van jezelf in deze situatie? ""
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Beschrijving van het doel: 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

"
Check: 
- C: Ligt de controle voor 100% bij jezelf? Ja/Nee. (Indien nee, herschrijf je doel.) 
- B: Is je doel bereikend geformuleerd? Ja/Nee. (Indien nee, herschrijf je doel.) 
- E: Wat zijn eventuele bijeffecten/consequenties als jij met je doel aan de slag gaat en jij 

je doel bereikt?  Beschrijf ze. Zijn deze allemaal acceptabel? Is het nu nog steeds je 
doel?  

- A: Heb je je doel beschreven in de actieve tegenwoordige tijd? Ik doe, ik voel, ik zeg, ik 
zie, ik hoor, etc.? ja/nee, indien nee, herschrijf je doel in de actieve tegenwoordige tijd. 

- M: Is het objectief meetbaar? 
- Y: Geeft het je een Yes-gevoel? """"""""

"

"
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7.2. Een CC-BEAMY doel upchunken ""
Stap 1: Het plezier vergroten "
Naam: …………………………………………………………… Datum: ………………… 
                                                      
Neem je CC BEAMY doel dat je volgens de vormvoorwaarden geformuleerd hebt in gedachten. 
Stel, je hebt dit doel bereikt: "
Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Als je dit bereikt hebt, wat maakt dat mogelijk voor je?/Wat levert dat je op? 

………………………………………………………………………………………………………… 

"
"
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Stap 2: De pijn vergroten """"
Stel dat de situatie blijft zoals het nu is of verslechtert: "
Wat zijn daarvan de consequenties?/Ten koste van wat of wie gaat dat dan? "
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zijn daarvan de consequenties?/Ten koste van wat of wie gaat dat dan? "
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zijn daarvan de consequenties?/Ten koste van wat of wie gaat dat dan? "
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zijn daarvan de consequenties?/Ten koste van wat of wie gaat dat dan? "
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zijn daarvan de consequenties?/Ten koste van wat of wie gaat dat dan? "
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zijn daarvan de consequenties?/Ten koste van wat of wie gaat dat dan? "
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat zijn daarvan de consequenties?/Ten koste van wat of wie gaat dat dan? "
………………………………………………………………………………………………………… "
Wat doet de bovenstaande oefening met je? "
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… "
Welke actie('s) ga je nu ondernemen? "
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… "
Deze stappen kun je ook toepassen bij je collega's, klanten, leveranciers, management, kinderen, 
etc. 
Wie wil jij graag in beweging krijgen? Hoe pak je dit nu aan? "
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
"
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Je kunt de motivatie ook vergroten door: 
1. De duur te vergroten (stel dat het blijft zoals het is: hoe is het dan over 1 maand, half 

jaar,  
5 jaar, 10 jaar, etc.) 

2. Meerdere levensgebieden uit te vragen, zoals bijvoorbeeld: 

a. Werk/Carrière. 
b. Gezin (partner, kinderen). 
c. Sociale leven. 
d. Hobby's/Sport. 
e. Gezondheid. "

 "
Als je deze oefening gaat gebruiken, is het van belang dat je eerst het plezier gaat 
vergroten en pas daarna de pijn. De gevoelde impact is dan een grotere dan wanneer je 
de volgorde omdraait. ""

Deze techniek van upchunken is tevens een bijzonder krachtige strategie om te gebruiken 
in coach gesprekken waarbij je de ander wilt helpen de motivatie te vinden de gewenste 
verandering aan te gaan. 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7.3. You've got mail! 
De bekende succes-coach Robert S. Benninga geeft een 10-stappenplan voor het effectief 
en succesvol definiëren van doelen. Het zal je even wat tijd kosten als je dit gehele plan 
nauwgezet wilt uitvoeren. Aan de andere kant, als een doel belangrijk genoeg is voor je 
mag het toch best wat tijd kosten? "
Je kunt eerst voor jezelf 5 belangrijke levensgebieden onderscheiden waar je iets wilt 
bereiken. Vaak gebruikt zijn de gebieden: Werk, Financiën, Emotionele en Sociale Status, 
Mentale en Spirituele Status en Fysieke Gezondheid. Uiteraard kun je elk gebied 
definiëren wat jij van belang acht. "
stap 1 
Maak eerst een lijst met dingen waarvoor je dankbaar bent en die zich de laatste tijd in 
jouw leven hebben afgespeeld. Zo creëer je een "attitude of gratitude". "
stap 2 
Maak vervolgens een lijst met de dromen die je nog steeds hebt of die je had en waarvan 
je dacht dat ze niet meer "konden". Dit is jouw persoonlijke "dreamsheet". Brainstorm als 
het ware al dromend met jezelf, dus alles kan en alles mag. "
stap 3  
Schrijf op een groot vel papier de 100 dingen die je graag zou willen doen, de 100 dingen 
die je graag zou willen hebben en de 100 dingen die je graag zou willen zijn. Natuurlijk is 
100 hierbij een indicatie en kun je ook vervangen door "zoveel mogelijk". "
stap 4 
Zorg dat je in iedere categorie (doen, hebben, zijn) minimaal 15 zaken hebt genoteerd. "
stap 5 
Schrijf bij alles wat je hebt opgeschreven wanneer je dit gerealiseerd wilt hebben. Je kunt 
heel specifiek kiezen voor data, of je kunt het formuleren in termen van: Nu, Binnen 1 
week, Binnen 1 maand, Binnen een half jaar, Binnen 1 jaar of een Meervoud daarvan. "
stap 6 
Omcirkel per categorie de 5 belangrijkste en maak vervolgens een ranking binnen deze 5. 
Welk doel staat op de 1e plaats, de 2e plaats enzovoort? "
stap 7  
Je hebt nu 15 prioriteiten geformuleerd met een tijdslimiet. Check zonodig de tijdslimieten 
nogmaals. Tien kilo gewicht verliezen binnen 1 week is misschien wel haalbaar, maar niet 
heel gezond. ""
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stap 8 
Deel nu deze 15 prioriteiten in op de 5 belangrijke levensgebieden die je hebt gekozen. 
Sommige levensgebieden zullen waarschijnlijk meerdere prioriteiten hebben en enkele 
misschien helemaal niet. "
stap 9  
Kies nu uit deze lijst jouw 5 allerbelangrijkste doelen en formuleer ze CC-BEAMY. "
stap 10  
Schrijf jezelf nu een brief gedateerd 6 maanden na nu, waarin je precies beschrijft wat er 
gebeurd is met deze 5 doelen en hoe je deze bereikt hebt. Stop deze brief in een 
enveloppe met een postzegel en het adres waarop je over 6 maanden deze brief wilt 
ontvangen. Geef de brief aan iemand die je vertrouwt en vraag deze persoon jouw brief 
daadwerkelijk over 6 maanden op de post te doen. ""
Deze oefening liet ik de deelnemers eens uitvoeren als onderdeel van een training 
Persoonlijke Effectiviteit. "
Er zat een dame in de groep die mij vertelde nog niet te weten waar zij over 6 maanden 
zou wonen. Zij zou namelijk gaan emigreren naar Suriname en had daar nog geen adres. 
Ze wist alleen wel zeker dat zij in Paramaribo zou gaan wonen. "
Via internet hebben we toen in de training het adres van het hoofdpostkantoor in 
Paramaribo opgezocht en dat op de enveloppe geschreven met de tekst erbij of de brief 
alsjeblieft vastgehouden kon worden omdat deze zou worden afgehaald. "
Ruim 6 maanden later kreeg ik van haar een e-mail dat zij haar brief had opgehaald (die 
inderdaad keurig voor haar bewaard was!) en verbaasd was dat 2 van haar 3 
geformuleerde doelen inderdaad waren uitgekomen. Ik vroeg haar of zij een vermoeden 
had waarom het 3e doel nog niet was bereikt. Het bleek dat zij de vormvoorwaarde 
"Controle binnen jezelf" niet voldoende scherp had geformuleerd: zij had een deel van de 
controle buiten zichzelf gelegd… "
Er zijn echter ook weleens deelnemers die mij vertellen dat sommige dingen toch echt niet 
realistisch zijn. "Stel dat ik als adres opschrijf Paleis Soestdijk, nou dat gaat echt niet 
gebeuren hoor". "
Als je daarvan overtuigd bent, begin er dan maar niet aan. De vraag is echter, hoe 
belangrijk het voor je is. Als het ècht belangrijk voor je is, vind je een manier. "
Edison heeft zich nooit laten tegenhouden toen zijn doel, het uitvinden van de gloeilamp, 
maar steeds niet bereikt werd. Hij heeft wel duizenden pogingen ondernomen en bij 1 
gelegenheid zelfs zijn laboratorium opgeblazen. Uiteindelijk heeft hij het wel voor elkaar 
gekregen. Is dat geluk? Welnee, dat is pure discipline en door blijven gaan waar anderen 
opgeven. ""
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Nawoord 
Tijdens het schrijven van dit E-Boek realiseerde ik mij meer dan eens dat het realiseren 
van doelen eigenlijk gewoon werken is. Het vraagt om inzet, om discipline, om 
actiepunten, om het hebben van een plan, om regelmatige evaluatie en bijsturing. Eigenlijk 
net zoals in de meeste banen het geval is. "
Het grote verschil hier is echter dat de beloning steevast in de toekomst ligt, in elk geval 
verder in de toekomst dan voordat je volgende salaris wordt gestort. "
Dat maakt dat het niet altijd even eenvoudig is om gemotiveerd te blijven voor iets dat nog 
zover weg kan zijn.  "
Aan de andere kant zijn er ook mensen die totaal geobsedeerd zijn door het bereiken van 
hun toekomstige doelen. Alles moet daarvoor wijken. Dat zijn niet altijd de meest plezierige 
mensen om mee om te gaan. "
Het is daarom goed om jezelf te realiseren dat je vooral HIER en NU leeft. Wat gisteren 
was kun je niet terug halen, wat morgen komt weet je nog niet, alleen wat vandaag is ken 
je. "
Geniet daarvan en bedenk dat ook al heb je bepaalde zaken misschien nog niet 
gerealiseerd, je sowieso een leuk leven kunt hebben en gelukkig zijn. Dat is echter wel 
aan jezelf.  "
Ik hoop dat het lezen van dit boek je net zoveel plezier heeft opgeleverd, als het schrijven 
ervan mij heeft bezorgd. "
Mocht je het prettig vinden om met mij te linken op LinkedIn, nodig mij dan gerust uit en ik 
zal jouw uitnodiging bevestigen: nl.linkedin.com/in/wimvrolijk/ "
Op onze website http//:www.improvementprofs.com vind je uitgebreide informatie over 
onze trainingsmethodiek en trainingsprogramma's. Ook kun je jezelf hier aanmelden voor 
onze nieuwsbrief. "
Ook op Facebook ben ik actief: op de pagina van Improvement Profs post ik zeer 
regelmatig artikelen, video's en quotes met betrekking tot sales en management:  
https://www.facebook.com/ImprovementProfs 
 
Breda, 23 december 2014 """""""
Kantooradres: 
Office "De Drie Hoefijzers" 
Ceresstraat 13 
4811CA  Breda 
T. 076 - 572 02 87 
E. wim.vrolijk@icloud.com 

�44Doelen stellen en doelen behalen



Geraadpleegde literatuur!"
Wayne Dyer  
Manifest Your Destiny "
Anthony Robbins  
Stap in je grootsheid "
Anthony Robbins 
Je ongekende vermogens "
Ap Dijksterhuis  
Het slimme onbewuste (Denken met gevoel) "
Ad Bergsma  
Het brein - ons innerlijk universum "
Lucas Derks & Jaap Hollander 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Stephen R. Covey 
Prioriteiten "
Napoleon Hill 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Les Giblin 
Leef rijk, Denk groot "
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Mindset "
Eelco de Boer 
Succesvol dankzij het internet "
Brian Tracy 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Robert S. Benninga 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Dromen, Durven, Doen "
Yahuda Shinar 
Leer denken als een winnaar 
 
 "
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