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Stel jezelf haalbare doelen  

 

De meeste mensen hebben of hadden ooit een doel voor ogen 

en dat kan van alles zijn. De een kan bijvoorbeeld een leuke 

baan als doel hebben, of een gezinnetje stichten, of een reis 

om de wereld maken, of gewoon gelukkig zijn. 

Op het eerste oog allemaal doelen die haalbaar lijken, maar er 

zitten bij bepaalde doelen addertjes onder het gras.  

 

Er zijn namelijk doelen die iemand zelf kan halen, waarbij de 

uitkomst dus van die persoon zelf afhangt. Alle tijd en energie 

die er in gestopt wordt bepalen dan de uitkomst. 

Er zijn ook doelen die iemand zichzelf stelt waarbij de uitkomst 

niet zeker vast staat. Of het doel gehaald wordt is dan voor een 

deel afhankelijk van bijvoorbeeld een ander, anderen of een 

organisatie. 

 

Doelen die wél binnen je vermogen liggen 

 

Bijvoorbeeld die vakantie. Er wordt hard gewerkt, flink gespaard 

en dan breekt de grote dag aan. Koffers pakken en de reis kan 

beginnen en helemaal alleen gedaan. Een ander doel wat 

binnen iemands vermogen ligt is bijvoorbeeld het verder willen 

groeien binnen het vakgebied. Een opleiding, stage of een 

cursus zijn dan allemaal subdoelen om het grote doel te halen. 
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Doelen die niet binnen je vermogen liggen  

 

Heb je kinderen, dan kan het doel zijn om er goede mensen van 

te maken. Maar op een gegeven moment maakt een kind zelf 

keuzes. Aan de hand van dit gegeven, weet je dus al van 

tevoren dat het niet zeker is dat je het gestelde doel haalt. Dit 

zou al een moment kunnen zijn dat je jouw doel herformuleert, 

zodat het wel binnen jouw vermogen komt. Een doel wat je 

helemaal alleen kunt halen. Een eventuele teleurstelling heb je 

daarmee in eigen hand.   

Het doel om een leuke relatie te hebben, is ook een doel wat 

niet binnen je vermogen ligt omdat je van de ander afhankelijk 

bent om dit doel te kunnen halen.  

 

Op weg naar jouw doel  

 

Die leuke relatie die je wilt hebben kan je wel herformuleren. 

Je kunt bijvoorbeeld stellen dat je het beste van jezelf willen 

geven. Je hebt dan  een doel wat binnen je vermogen ligt. Dat 

doel kun je helemaal alleen halen.  

Feitelijk is het een subdoel, want die leuke relatie wil je 

natuurlijk nog wel graag hebben. Het subdoel zorgt ervoor dat 

je op weg gaat en dat levert doorgaans een prettig gevoel op. 

Je bent in beweging.  

 



© School voor praktische menskunde 
 

Of het nou in je privéleven is of in een werksituatie, op deze 

manier je doelen bekijken op haalbaarheid levert minder 

energieverlies en ook minder teleurstellingen op.  

 

Het stellen van doelen 

 

Soms stellen we ons bewust een doel. Denk bijvoorbeeld aan 

het zoeken van een baan, het kopen van een huis of het 

plannen van een vakantie. 

Ook onbewust zijn we dikwijls bezig met een doel, al is dit 

minder duidelijk omschreven als bovenstaande doelen.  

 

Bijvoorbeeld een gesprek wat in eerste instantie alleen voor de 

gezelligheid was, kan achteraf toch een doel hebben gehad. De 

uitkomst van het gesprek kan een goed gevoel opgeleverd 

hebben tot een afspraak in de toekomst. 

 

Het stellen van doelen is in dat opzicht het creëren van een punt 

in de toekomst waar wij naar toe willen. Een goede relatie is 

een doel. Maar ook leuk werk, de kinderen goed opvoeden en 

gelukkig worden. Het zijn allemaal doelen die ons bezig kunnen 

houden. Aan de basis van dit alles bevindt zich het stellen van 

een doel. Daar begint het mee en daar gaat het dan ook dikwijls 

fout. 
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Een voorbeeld 

 

Het hoofd van een afdeling stelt zich op 1 januari ten doel om 

het komende jaar veel energie te steken in de sfeer op de 

afdeling.  

Zijn doel is duidelijk en hij weet wat hij er aan wil doen. Maar 

een aantal mensen op zijn afdeling zijn eigenlijk wel uitgekeken 

op hun functie en het bedrijf en hebben helemaal geen 

behoefte aan een verandering of verbetering van de sfeer.  

 

Het hoofd van de afdeling haalt zijn doel niet en raakt 

gefrustreerd. De sfeer verbetert niet. Hij heeft zichzelf een doel 

gesteld dat niet binnen zijn vermogen lag.  

Bij het halen van zijn doel was hij namelijk afhankelijk van 

anderen. 

Daarom begint het bij het goed stellen of formuleren van een 

doel.  

Het geeft je de gelegenheid om te weten waar je aan begint. 

 

Het formuleren van een doel  

 

Begin altijd achteraan bij een doel, want dan kan je nog voor je 

op weg gaat niet alleen het doel helder maken, maar ook de 

weg er naartoe. Achteraan beginnen is de kern van deze 

methodiek.  
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Hoe het is wanneer je je doel gehaald is, bepaal je zintuiglijk. 

Wanneer het bijvoorbeeld jouw doel is om gelukkig te worden 

en je hebt geen idee hoe dat eruit kan zien, wat is dan de weg 

die leidt tot dat doel?  

Voor het resultaat is het daarom belangrijk dat je jouw doel 

zintuiglijk kunt waarnemen. 

De vertaalslag van zintuiglijk waarnemen is, dat als je 

bijvoorbeeld denkt aan een baan die je leuk lijkt en dat tot doel 

stelt, jezelf eerst afvraagt: 

                                                               

- Wat zie ik dan?  

- Wat hoor ik dan?  

- Wat voel ik dan? 

 

Mogelijk antwoord: dan zie ik mezelf aan een bureau zitten, dan 

hoor ik mezelf zeggen ‘dit is wat ik wil’ en dan voel ik me prettig. 

 

Test op deze manier jouw doel.  

 

Jouw doel als een vuurtoren in de verte                

 

Heb je jouw doel zintuiglijk getest, dan wordt het als een 

vuurtoren die in de verte staat. Duidelijk zichtbaar. Je weet 

precies waar je naar toe wilt.  
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Het kan ook gebeuren dat je jezelf in gedachten aan een bureau 

ziet zitten, tegen jezelf zegt ‘dit wil ik’ om er vervolgens niets 

bij te voelen, of het levert zelfs een negatief gevoel op.  

Dan is er nog niets aan de hand, want je bent nog niet op weg 

naar dat doel. Je bent alleen maar bezig om het te formuleren.  

Ook om duidelijk te krijgen of dat doel wel iets is om op af te 

gaan. Ben je eenmaal zover dat jij je doel geformuleerd hebt 

en zintuiglijk vertaald, dan kan je stellen dat ‘dit een doel is 

waar ik op af wil gaan’.  

 

Het door jou geformuleerde doel ga je vervolgens door een zeef 

halen. Een zeef van 4 vragen die zijn afgeleid van het model 

van Richard Bandler. Well formed conditions, Richard Bandler. 

 

Vraag 1. Wat wil ik wel 

 

Alles wat je niet wilt, zet je stil en dat is nu juist niet de 

bedoeling van een doel. Met het stellen van een doel geef je 

namelijk aan dat je een verandering wilt in je huidige situatie, 

ook al is het alleen maar op een onderdeel. 

Het gekozen voorbeeld ‘ik wil een leuke baan’, wordt positief 

beantwoord met deze eerste vraag, namelijk wat je wél wilt.  

 

Hetzelfde geldt voor wat je wel kan, durft, en elk ander 

werkwoord.  
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Het woord niet bij een doel zet je stil. Dat wil zeggen dat 

wanneer je een doel formuleert waarin je het woord niet 

gebruikt, bijvoorbeeld ik wil me niet meer druk maken, dat een 

ander effect heeft dan wanneer je een doel formuleert wat je 

wél wilt.  

 

In plaats van ‘ik wil me niet meer druk maken’, naar ‘ik wil me 

ontspannen voelen’.  

 

Een voorbeeld van een doel wat niet door de eerste 

vraag van de zeef komt 

 

‘Ik wil graag werken’ zei de man, ‘maar ik wil niet te veel reizen, 

niet te veel uren maken en niet alleen maar binnen zitten’.  

 

Bij dit soort reacties stel de vraag ‘Wat wil je dan wel’.  

 

Vraag 2. ligt wat ik wil binnen mijn vermogen 

 

Met andere woorden, kan ik mijn doel helemaal alleen halen. 

Het antwoord is ja, wanneer het een doel is wat je helemaal 

alleen kunt halen. Zo gauw er andere mensen of iets anders bij 

betrokken is wordt daarmee het halen van het doel ook 

afhankelijk van de ander of iets anders. Dat kan een collega zijn 

of een partij die iets verzendt, een instantie, kortom je bent al 
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snel afhankelijk voor het verloop en het halen van een doel. Je 

daar bewust van zijn en er dus rekening mee houden kan je 

een hoop ellende en teleurstelling besparen. 

 

Aan de hand van dit gegeven, weet je dus al van tevoren dat 

het niet zeker is dat je het gestelde doel haalt. Dit zou al een 

moment kunnen zijn dat je jouw doel herformuleert, zodat het 

wel binnen jouw vermogen komt.  

 

Achteraan beginnen. Een manier van denken 

 

Achteraan beginnen is iets wat je je eigen kan maken. Door te 

oefenen met het stellen van doelen kan je het in je systeem 

krijgen. Een mededeling doen bijvoorbeeld. je kan wat je te 

zeggen hebt opbouwen of je kan met de kern van de 

mededeling beginnen iets wat bij slecht nieuwsgesprekken 

steeds meer wordt gebruikt. Niet voor niets, want als je iemand 

iets vervelends gaat vertellen en je bouwt het op, dan maak je 

iemand langzaam maar zeker steeds onrustiger. Het vervelende 

bericht komt er toch.  

 

Voorbeeld 

 

‘We moeten reorganiseren en één van de mensen die ontslag 

krijgt ben jij’ of ‘ik moet je wat vertellen’. ‘Het is een vervelende 
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mededeling’. ‘Je hebt misschien al gehoord dat er een 

reorganisatie aan de gang is en ........’ enz.  

Degene die luistert, hoort ‘ïk heb een vervelende mededeling’ 

en moet vervolgens wachten om er achter te komen wat die 

mededeling is. ‘Ik heb liever dat je het gelijk zegt’, is dan ook 

een veelgehoord geluid. 

 

Een andere toepassing van achteraan beginnen is wanneer je 

iets wilt. Bijvoorbeeld ‘ik wil een leuke vakantie’. 

 

Voorbeeld 

 

Het echtpaar gaat naar de vakantiebeurs. Er is geld en er is tijd, 

dus gaan ze zich oriënteren.  

Met plastic tassen vol brochures en reisgidsen gingen zij naar 

huis.  

Thuis waren zij dagen bezig met het doorzoeken. Een cruise, 

een vliegvakantie, met de auto, ver weg, heel ver weg. Alles 

passeerde de revue. Ze zagen door de bomen het bos niet 

meer. Te veel keuzes. 

 

Dit is dus de omgekeerde weg. In plaats van achteraan, 

begonnen zij vooraan vanuit de invalshoek ‘wij willen een leuke 

vakantie’.  

Er is niet van tevoren nagedacht over de invulling van een leuke 
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vakantie. Willen we zon, willen we sneeuw, willen we vliegen, 

varen, met de trein. Dat had de vuurtoren gegeven.  

Een gezamenlijk doel waar je naartoe wilt. Dan waren een paar 

brochures en reisgidsen voldoende geweest. 

 

Nog een voorbeeld 

 

De man had 10.000 brieven verstuurd, om zijn aanbod bij de 

mensen onder de aandacht te brengen. Het doel van zijn 

aanbod was meer omzet.  

Zijn onderbouwing was dat minimaal 3% van de mensen zou 

reageren. Dat had hij ergens gelezen.  

Hij had gerekend. 300 Reacties zou deze actie op moeten 

leveren en dat was genoeg. Maar........ er reageerde niemand.  

 

Had hij zijn plan door de zeef van het doel gehaald, dan is het 

de vraag of hij het op deze manier gedaan zou hebben. 

 

Het doel is meer omzet halen 

 

Vraag 1 wat wil ik wél 

Antwoord ik wil meer omzet, dus ik kan verder. 

 

Vraag 2 Ligt het binnen mijn vermogen? Kan ik het helemaal 

alleen? Ben ik van niemand afhankelijk? 
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Antwoord Nee ik kan het niet alleen, want ik ben van 10.000 

anderen afhankelijk.                                                                       

 

De herformulering van een doel  

 

Net als de leidinggevende die zich ten doel stelt de sfeer op de 

afdeling te verbeteren, kan jij ook met elk doel wat je stelt de 

gedachte hebben ‘dat lukt me wel’, of ‘dat gaat wel door’ om 

vervolgens teleurgesteld te raken omdat het toch niet lukt, of 

toch niet doorgaat.   

 

Neem je een doel wat binnen jouw vermogen ligt, dus iets wat 

je helemaal alleen kunt, dat heb de mogelijkheid dat doel te 

halen en hoef je  niet teleurgesteld te worden. Bijvoorbeeld bij 

een baan het doel ‘ik ga tien sollicitatiebrieven versturen’. Met 

deze herformulering van het eerder doel ‘ik wil een leuke baan’, 

heb je het gestelde doel binnen jouw vermogen gehaald.  

 

Het geherformuleerde doel wordt dan ‘Ik ga tien 

sollicitatiebrieven versturen’ 

 

Achteraan beginnend, dus de zintuigelijke waarneming. ‘Ik zie 

mezelf met tien brieven bij de brievenbus staan’. Ik zeg tegen 

mezelf: ‘dat heb ik toch maar gedaan’ en ‘ik voel me er goed 

bij’.  



© School voor praktische menskunde 
 

Je wilt nog steeds een leuke baan en op weg daar naar toe, heb 

je dat gedaan wat binnen jouw vermogen ligt. Die tien brieven 

leveren jou het gevoel op dat je op weg bent naar een leuke 

baan. Een gevoel wat je niet had bij het eerder gestelde doel. 

Je hebt, op weg naar het grote doel, jezelf een doel gesteld wat 

binnen jouw vermogen ligt. Weten wat je kan en weten wat je 

niet kan. Weten dat je tien brieven kan versturen en dat heb je 

gedaan. 

 

Dat is het stellen van een doel. Heb je dit gehaald, dan stelt je 

een nieuw doel en benadert deze op dezelfde manier. 

Bijvoorbeeld het doel om tien werkgevers op te bellen. Op weg 

naar het doel maak je gebruik van subdoelen. 

 

Vraag 3. Is het toetsbaar? 

 

Met andere woorden, hoe weet je dat je jouw doel hebt bereikt? 

Het is zinvol om deze vraag van tevoren, dus bij het formuleren 

van het doel, al te beantwoorden. 

 

Hoe weet ik dat ik die tien brieven heb verstuurd? Wanneer heb 

ik mijn doel gehaald? 

Antwoord: als ik de brieven in de brievenbus gooi. 

 

De tien brieven schrijven en op de post doen is voor jou het 
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hoogst haalbare doel op weg naar die leuke baan. Of je wordt 

uitgenodigd weet je niet. Of je wordt aangenomen weet je niet. 

Daar over nadenken levert alleen maar fantasieën en misschien 

verwachtingen op. (Gedachten Analyse Programma). 

Het moment dat je in dit voorbeeld de tien brieven op de bus 

doet, is het moment dat uitkomt wat jij je eerst zintuigelijk hebt 

voorgesteld. Je hebt het door jou gestelde doel gehaald. 

 

Vraag 4. Past dit doel bij mij, bij hoe ik eigenlijk ben? 

 

De tien brieven vormen in dat opzicht geen probleem. Bij een 

ander doel kan deze vraag wel heel actueel zijn. Denk maar aan 

het doel om een solistische baan als bijvoorbeeld programmeur 

te willen, terwijl je eigenlijk een echte teamspeler bent. 

 

Aan het einde van de zeef, in de vorm van de vier vragen, kun 

je het doel bijstellen. Net zolang totdat er een doel uitkomt wat 

haalbaar is voor jou. 

 

Betekent dit dat je het oorspronkelijk geformuleerde doel dan 

niet kunt houden? Integendeel. Je kunt het doel houden, maar 

dan heb je wel de wetenschap dat het zowel kan lukken als 

mislukken. Dus steek je energie in wat jij kunt doen, met het 

besef van de grenzen van jouw mogelijkheden. 
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Herformuleer je het doel tot iets wat wel binnen jouw vermogen 

ligt, bijvoorbeeld het posten van tien brieven, dan heb je jezelf 

een doel gesteld dat, als metafoor, als een vuurtoren in de verte 

staat.  

Het doel is duidelijk, haalbaar en heeft een duidelijk einde. 

 

Oefening 

 

Stel jezelf een klein doel en doe dit op de volgende manier: 

 

Doel: bijvoorbeeld iets afwerken. 

 

Stap 1: bij het stellen van een doel, altijd achteraan beginnen. 

 

Als ik daaraan denk, wat zie ik dan? 

Antwoord: dan zie ik mezelf…………………………....… 

 

Als ik daaraan denk, wat hoor ik dan? 

Antwoord: dan hoor ik mezelf zeggen …………………… 

 

Als ik daaraan denk, wat voel ik dan? 

Antwoord: dan voel ik …………………………………… 

 

Op deze manier heb je voor jezelf het doel zo concreet mogelijk 

gemaakt, namelijk zintuiglijk waarneembaar. Door het op deze 
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manier te doen is jouw doel als een vuurtoren in de verte 

(toekomst) en je hoeft er alleen maar op af te lopen. Stap voor 

stap. 

 

Er zijn ook doelen waarvan de haalbaarheid niet zeker is.  

‘Ik wil een zo hoog mogelijke omzet halen, ik wil een prettig 

leven, ik wil in mijn vakantie helemaal niets doen’. Het nadeel 

van deze doelen is dat wanneer je ze door de zeef van vier 

vragen haalt, je sowieso stuit op de tweede vraag. De vraag of 

het binnen je vermogen ligt. 

Het ligt dus niet binnen je vermogen om dit doel in je eentje te 

halen.  

 

Creëer die vuurtoren en je kunt op weg. 

 

Een doel in een keer halen gebeurt zelden. Meestal is er een 

weg naartoe. Deel die weg in stukjes. Geen sprong, maar stapje 

voor stapje op het doel af wat jij gesteld hebt. 
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Bronvermelding 

 

Well formed conditions, Richard BandlerNew Jersey, 24 februari 

1950 

 

The TOTE model is a schematic view of the operation of a 

strategy and was first formulated in "Plans and the Structure of 

Behavior" which was published in 1960 by George Miller, 

Eugene Galanter en Karl H. Pribram. 

 

@ School voor praktische menskunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mindacademy.com/nlp/george-miller
https://schoolvoorpraktischemenskunde.nl/

