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DOELEN ANALYSEREN

DOELEN OPSTELLEN

Durf te dromen, je kunt het altijd weer klein maken. Soms is mogen dromen heerlijk. Deze vragen kunnen daarbij helpen.

• Als je vrij van angst en falen zou zijn, wat zou je dan willen doen?
• Als tijd en geld je niet tegen zouden houden, wat zou je dan willen doen? 
• Wat heb je altijd willen doen, maar heb je nog steeds niet gedaan?
• Als je drie wensen mocht doen waarvan je zeker wist dat deze zouden uitkomen, welke wensen zouden dat zijn?
• Als je alles kon doen wat je maar wilde, wat zou je dan willen doen?
• Wat wil je uit dit contact halen?
• Wanneer zou je zeggen dat onze samenwerking een succes te noemen is?

Welke doelen komen hieruit voort?

Doelen:

ANALYSEREN VAN DOELEN

Classificeer elk doel in termen van de volgende typen:

• Nabij / Ver (korte termijn en concreet of lange termijn en abstract?)
• Vermijding / Benadering (gericht op het vermijden of verwezenlijken van iets?)
• Prestatie / Meesterschap (gericht op het resultaat of op het proces van leren?)
• Extern / Intrinsiek (opgelegd van buitenaf of vanuit interne drive)

Je kun het tabel op de volgende pagina hier goed voor gebruiken.

ACTIE VRAGEN

Maak de doelen realisch en praktisch. Deze vragen kunnen daarbij helpen.

• Voor welke elementen van de droom/het doel heb je op dit moment de meeste energie/zin in om mee te beginnen?
• Wat is voor jou het meest belangrijk om mee te beginnen?
• Wat zou de beste eerste stap kunnen zijn op weg naar je doel?
• Wat zou je deze week, hoe klein de stap ook is, kunnen doen zodat je iets dichter bij je doel komt?
• Wat wil je deze maand nog behalen?
• Wat wil je over een jaar behaald hebben?
• Wat zou helpen om de eerste stap gemakkelijker te maken?
• Welke van je kwaliteiten kunnen op een positieve manier bijdragen aan de realisatie van je doel/droom?
• Hoe kunnen deze kwaliteiten helpen?



B A R B A R A K U I T E R S . C O M
voor gelukkig en voluit leven

DOELEN ANALYSEREN
D

oel
Korte om

schrijving
N

abij
Ver

Benadering
Verm

ijding
Prestatie

Proces
Extern 

gestuurd
Intern 

gedreven


