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EEN DROOM ZONDER PLAN IS NIETS 
ANDERS DAN EEN WENS. 



BEPAAL JE 
WAAROM

BEPAAL EERST JE 
WAAROM EN 
STEL DAARNA 
PAS EEN DOEL 

GA OP ZOEK NAAR 
MANIEREN OM 
DAT DOEL TE 
BEREIKEN 

MAAK TIJD VRIJ 
EN CREËER EEN 
STAPPENPLAN 

IN ZIJN BOEK 'START WITH WHY' VERTELT 
SIMON SINEK DAT ALLE 'GROTEN DER 
AARDE' EEN MOTIVATIE HEBBEN DIE 
VERDER GAAT DAN EEN ENKEL DOEL. 

HET DOEL IS EEN MIDDEL, NIET HET 
EINDE. 

NIETS IS ZO DOELLOOS ALS EEN DOEL 
ZONDER EEN 'WAAROM'. NEEM EENS DE 
TIJD OM GOED NA TE DENKEN OVER 
WAAROM JE EEN BEPAALD DOEL WILT 
REALISEREN. 



EERST HET 
WAAROM 
DAARNA 
HET DOEL 
JE IDEALE LEVEN ALS UITGANGSPUNT 

Hoe ziet jouw ideale leven eruit? 
Ben je rijk? Vindt iedereen je 
aardig? Ben je succesvol? Denk er 
eens over na. Maak een 
moodboard met afbeeldingen en 
teksten die passen bij jouw ideale 
leven. 



LAAT ALLES WAT JE DOET IN HET 
TEKEN STAAN VAN

 JOUW IDEALE LEVEN 
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WAT WORDT 
JOUW DOEL? 

Nu je een goed beeld hebt van jouw ideale leven, kun je gaan 

nadenken over dingen die je daarvoor nodig hebt. 

Welke dingen kun jij doen die bijdragen aan je ideale leven? Je 

kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: 

• meer geld 

• een relatie 

• een mooi huis 

• een leuke baan 

• tijd om te reizen 

Noteer alles wat in je opkomt en laat het even op je inwerken. 

I.

II.

De beste manier om succesvol te zijn in het behalen van je 

doelen is je te focussen op één doel tegelijk. Kies daarom uit 

het lijstje dat je net gemaakt hebt het allerbelangrijkste doel. 



STEL 
PRAKTISCHE 
SUBDOELEN

Je gaat nu aan de slag met het bepalen van praktische stappen 

om je doelen te realiseren. Denk hierbij SMART: Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. 

'Ik wil meer sparen' is geen SMART-doel. Je krijgt dan immers 

al snel wat je vraagt. Als je een euro meer spaart, heb je ook al 

'meer gespaard'. Maar dat was vast niet je bedoeling! 

Wat is dan wél een SMART-doel? 

'Ik wil voor het einde van dit jaar €2000 euro aflossen op de 

hypotheek.' 

I.

II.

Breek je subdoelen op in praktische stapjes. Hoeveel tijd heb 

je bijvoorbeeld om die €2000 te sparen? Hoeveel moet je dan 

per maand bij elkaar krijgen? Hoeveel kun je sowieso al 

sparen en hoeveel moet je bij elkaar krijgen door te 

bezuinigen of door je inkomen te verhogen? Werk je stappen 

tot in detail uit. 



GA AAN 
DE SLAG

Je hebt nu je doelen opgedeeld in hapklare porties, je weet 

waarvoor je het doet; het enige dat je nu nog moet doen is in

actie komen. 

Neem de hapklare blokjes en plan die daadwerkelijk in je 

agenda in. Beschouw die afspraken met jezelf ook echt als 

afspraken die net zo belangrijk zijn als wanneer je ze met 

iemand anders zou hebben. 

I.

II.

Volg je progressie en plan regelmatig evaluatiemomenten in, 

waarbij je kijkt of je nog op schema ligt. Stel je planning bij

waar nodig, zodat je zeker weet dat je je doelen behaalt! 



VEEL 
SUCCES!
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VOLG LEKKER LEVEN MET MINDER OOK OP FACEBOOK 

HTTP://WWW.LEKKERLEVENMETMINDER.NL


