2.

DOELENBOOM
Voorbeeld: Je wilt graag tien kilometer
kunnen joggen en wenst in kaart te brengen
wat je hiervoor dient te doen, wanneer je
deadline is, wie je kan helpen, …

Als er al meer duidelijkheid is rond je doel en
je wilt bepalen welke acties ervoor nodig zijn
is er de doelenboom.

20 km kunnen
joggen in 1 keer

DOEL

(Op de 20km van Brussel)

DEADLINE

20/05/'20

ACTIES

HULPMIDDELEN

• Loopschema opstellen

• Loop-app downloaden voor smartphone

• 3-4 per week 's avonds gaan joggen

• Speciaalzaak voor loopschoenen

• Rugverstevingingsoefeningen doen

• Rudy bellen (personal coach) voor

voor het slapengaan

voeding- en beweegtips

• Correcte loopschoenen zoeken

• Roos (vriendin) bellen om samen te lopen voor

• Leuke muziek verzamelen

extra motivatie

01/01/'20

START
WAAROM
Terug wekelijks sporten
= gezond!
Meer energie

24

Ontspanning
=
ME-time

Strakker lichaam
klaar voor de zomer

Uit de comfortzone komen
& mezelf uitdagen

3.

TIJDLIJN

Als je precies weet welke acties je dient te
ondernemen en je nood hebt aan een goed
overzicht in de tijd is een tijdlijn handig. Zo
weet je wat wanneer dient te gebeuren
opdat alles tijdig af is en je je doel kunt
verwezenlijken.

Voorbeeld: Je gaat een evenement of feest
organiseren. Je wilt een overzicht in de
tijd met alles wat erbij komt kijken, zoals
het vastleggen van de locatie, eventuele
sprekers, catering, …

DOEL= openingsevenement organiseren voor mijn nieuw kantoor
• begroting maken

• op prospectie locatie
• offertes opvragen

2020

catering
feb

maa

GRAND
opening

• catering vastleggen
• sprekers boeken

• uitnodigingen

• social media campagne

• afspraak vormgever

uitwerken

voor uitnodigingen

jun

apr

aug

voor mogelijkheden

4.

sep

jul

• locatie vastleggen

• sprekers contacteren

16/11/2020

versturen

• licht & geluid
• hostessen vastleggen

vastleggen

• Skypen met sprekers

• nieuwsbrief sturen
• programma dag

opstellen en timen

• hostessen briefen

• poetsteam inschakelen
• bloemist

SCHEMA

Misschien hou je wel heel erg van lijstjes
en schema’s en vind je het net handiger
om alles in een schema te gieten. Dat oogt
iets minder ‘visueel’, maar kan voor jou even
goed werken.

okt

Voorbeeld: Je werkt als freelancer heel
erg kwartaalgericht. Elke drie maanden
stel je voor jezelf een nieuw doel. Dan zijn
driemaandenplanningen handig. Je tekent
drie kolommen op je blad, eentje waarin
je de periode noteert (bijvoorbeeld elke
maand), eentje voor het doel en een laatste
voor de acties.

TIP
Vergeet er geen checkbox bij te tekenen.
Niets zo leuk als het afvinken van een bepaalde actie of taak!

Op de volgende pagina’s kun je aan de slag gaan met jouw doelen! Aan het eind van
elk maanddossier is er een lege dubbele pagina die je hiervoor ook nog kunt gebruiken.
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