
Gelukfabriek
I N T RODUC T I E  MODU L E  DOE L EN  S T E L L EN



#GELUKFABRIEK

Ik ben natuurlijk druk bezig geweest met het doelen stellen voor

2021. Maar voordat ik daar mee begin kijk ik altijd terug naar het

afgelopen jaar.

Want dat het een bijzonder jaar was staat natuurlijk niet ter

discussie. Het was voor veel van ons ook een heel heftig jaar.

Corona, lock-down’s, onzekerheid, schakelen en zoeken naar

mogelijkheden. 

Ik hoop dat 2021 voor iedereen een ander jaar wordt en dat we

kunnen knallen zoals we dat willen. En een manier om inzicht in

het komende jaar te krijgen is natuurlijk het formuleren van

doelen. En laat dat nu een van mijn krachten zijn om samen met

jouw aan de slag te gaan met het formuleren van jouw doelen ;)  

Waarom is het belangrijk om doelen te stellen? Ik ben voor het

stellen van doelen omdat het jou richting geeft. Ik vergelijk het

altijd met voetbal spelen. Het spel is leuk, het proces is leuk, maar

als je geen doel hebt (letterlijk en figuurlijk) is het echt niet zo leuk

om zomaar een balletje te trappen en verlies je snel de motivatie

om door te gaan. Door het stellen van doelen zorg je dus voor

focus en motivatie om iets te bereiken. Om bijvoorbeeld je

financiële doelen te halen (zodat jij het leven kunt leven wat je

wilt) of je bedrijf naar een volgend level te brengen. Ik geef je nu

aan aantal tips mee om alles uit deze module doelen stellen te

halen en daarmee ook uit 2021!
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Tip 1: Begin met een terugblik op 2020 
Hiervoor kun je het werkboek gebruiken wat je in deze module

vindt. Ik vind het belangrijk dat je terugblikt op het afgelopen jaar

omdat je dan ziet wat je daadwerkelijk gezien of bereikt hebt. 

Ik hoop dat je voor 2020 ook doelen had gesteld. Bekijk deze

doelen. Wat heb je hiervan gehaald? Wat was positief? Wat ga je

het komende jaar anders doen?  

Tip 2: Maak een succeslijst 
Ik wil je vragen om een lijst te maken naar aanleiding van jouw

terugblik op het afgelopen jaar. Noem deze lijst jouw succeslijst! Ik

zou het namelijk supertof vinden als je een lijst maakt (met

woorden of misschien maak je hem zelfs wel visueel) waarin je alle

hoogtepunten en successen, zowel zakelijk als privé benoemd.

Hoe gaaf is het dat je deze successen in 1 oogopslag kunt zien en

kunt delen?!

Tip 3: Weet waar je aan wilt werken
Je hebt nu het afgelopen jaar in beeld gekregen voor jezelf. Je

weet dus ook wat er minder goed is gegaan of waar je meer

aandacht aan wilt besteden. Het kan ook zijn dat je voor het

afgelopen jaar doelen hebt gesteld waarvan je nu weet dat je ze

niet gerealiseerd hebt.
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Bedenk dan ook voor jezelf of je bepaalde zaken het komende jaar

zelf wilt gaan oppakken of dat je misschien zaken gaat

uitbesteden. Wellicht kost het je teveel energie of vind je het niet

leuk om taken op te pakken. Hoe graag we ook willen, we kunnen

nu eenmaal niet overal goed in zijn ;) 

Tip 4: Formuleer SMARTI doelen 
SMARTI doelen?! Yes! Zorg altijd dat je doelen SMARTI zijn.

Wellicht heb je wel eens van SMART doelen gehoord (ik kom uit

de zorg en daar werden we er helemaal plat mee gegooid) maar

ook nu in het ondernemerschap komt dat goed van pas. Ik zal je

nu even uitleggen wat SMARTI doelen zijn. 

Specifiek -> wat wil je bereiken?

Meetbaar -> het resultaat moet meetbaar zijn? 

Acceptabel of aanvaardbaar -> is het doel makkelijk vol te houden?

Realistisch -> is het doel haalbaar binnen het bepaalde tijdvak?

Tijdgebonden -> wanneer wil je het doel behaald hebben?

Interressant -> is het doel interessant genoeg voor jou of ga je

samenwerken/uitbesteden?

Zorg ervoor dat je alle doelen die je formuleert SMARTI formuleert!
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Tip 5: Maak je doelen kleiner 
Als je de doelen hebt geformuleerd zijn dat waarschijnlijk grotere

doelen. Doelen voor het grotere plaatje, voor de toekomst. Als je

de doelen echt wilt gaan behalen is het zaak om de doelen kleiner

te maken. Je gaat er als het ware subdoelen van maken, zodat je

het eenvoudig weg kunt zetten in actieplannen. 

 

Tip 6: Maak een planning 
Nu heb je het grote plaatje duidelijk en heb je de grote doelen

kleiner gemaakt tot subdoelen. Ontwikkel nu voor jezelf een

systeem waarin je jouw doelen en subdoelen in een planner of

agenda wegzet. Je houdt dan overzicht in de stand van zaken over

de realisatie van jouw doelen. Als je alles goed bijhoudt in een

planner of agenda kun je doelen goed aanpassen / bijstellen.



Neem deze tips mee als je aan de slag gaat met de werkboeken

en het formuleren van jouw doelen voor het komende jaar! 

Ik wens je hier heel veel plezier en succes bij! En dan geef ik je tot

slot een extra bonustip: 

BONUSTIP
Deel jouw successen in de Business Boost Facebookgroep en deel

dit en jouw doelen voor 2021 met mij. Door het te delen zorg je

ervoor dat je niet alleen met jezelf, maar ook met mij (en de

anderen in de groep) een commitment aangaat.  

Dus mail het mij op marjan@gelukfabriek.nl  

en deel het op:

https://www.facebook.com/groups/112647625990594

Ik kan niet wachten om jouw mooie plannen voor 2021 te zien en

te lezen!  
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Disclaimer: Je kunt spelfouten tegenkomen in dit e-book.

Weet dat ik het met liefde geschreven heb om jou te helpen 

gelukkig en succesvol te worden.


