
 

 

Ondernemen valt voor mij samen met plannen. Niet altijd even leuk maar wel noodzakelijk als je 
doelen wilt behalen en niet opgeslokt wilt worden in het alledaagse. Want dat merk ik zelf ook 
vaak, dan wordt je via via gevraagd voor een klus of door een heel ander soort klant en voor je 
het weet werk je daar weer een poos mee samen. Zonder je af te vragen, was dit nou het grote 
plan? Is dit de reden dat ik voor mezelf werk.  
 
Wanneer is 2020 voor jou een goed jaar? Welke doelen wil je behalen? 
 
Zet een kop koffie of thee, pak een pen, zet je telefoon op stil pak notitie blaadjes of post-its en 
begin zo met schrijven.  
 
Stappen tijden de workshop 
 

1. Buiten je alledaagse werk om wil ik dat je een doel formuleert. Als je denkt aan volgend 
jaar, wat maakt een goed 2020? Wat wil je dan bereiken? Schrijf zoveel mogelijk doelen 
op een post it.  

2. Als je nu kijkt naar alle doelen, kun je ze combineren? Groter maken, of uitbreiden? 
Zodat je er uiteindelijk 1 hoofddoel van kunt maken. Is dit waar je straks 12 maanden 
naar toe gaat werken?  

3. Waarom dit doel? Wat is je acherliggende motivatie?  
4. Nu je 1 hoofddoel hebt. Wat gaat je hiervan weerhouden? Welke obstakels en beren zijn 

er op de weg hier naartoe? Waarom zou het niet lukken?  
5. Nu stappen we weg van het negatieve, dit is er nu uit. Wie of welke partijen zouden je 

kunnen helpen bij het bereiken van je grote doel? Welke samenwerkingen zie je voor je? 
6. Om weer terug te gaan naar je jaardoel. In welke cijfers en meetbare indicatoren kun je 

jouw doel omschrijven. Om je een voorbeeld te geven van alle nieuwe aanvragen van 
nieuwe klanten bij mij valt ongeveer de helft af. Dus als ik op jaarbasis 12 nieuwe 
klanten zou willen, heb ik 24 aanvragen nodig.  

7. Kun je hiermee een stapje verder gaan in subdoelen? Welke andere acties gaan hier 
nog aan vooraf? Hoeveel kopjes koffie moet je drinken met nieuwe klanten? Hoeveel 
offertes zijn dit? Welk getal kun je ergens aan plakken? 

8. Waar ga je mee beginnen? En wat komt daarna? 
9. Hoeveel tijd zou er in al je subdoelen gaan zitten? Op welk wekelijks of maandelijks 

moment zou dit uitkomen? Kijk of je dit kunt uitwerken in een jaarplanning of een 
terugkerende taak die je elk kwartaal, maand of week doet. 

10. Blijf je alles zelf doen? En wat ga je uitbesteden?  
11. Wat is de kleinste en makkelijkste stap die je in januari kunt zetten? 

 
 
 
 


