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Disclaimer
Geen enkel deel van dit boek mag in enige vorm of op enige elektronische, mechanische,
fotokopieer-, opname- of andere manier gereproduceerd, uitgezonden, verkocht, verzonden of
opgeslagen worden in een retrieval-systeem of worden zonder schriftelijke toestemming van
de auteur. Neem voor informatie contact op met: hello@hannahquintyn.com.

Elk gekocht digitaal product en pdf-download wordt aan slechts één gebruiker in licentie
gegeven. Het is klanten verboden om het product/de producten (inclusief links en
wachtwoorden) te kopiëren, te verspreiden, te delen en/of over te dragen aan een andere
derde partij of consument. Overtreding van dit beleid en auteursrechtbeschermingswetten kan
van toepassing zijn als wordt vastgesteld dat personen schuldig zijn aan het delen van de
gekochte inhoud.

Alle inhoud in dit e-book is geschreven door Hannah Quintyn. Er wordt sterk aangeraden om te
overleggen met uw arts/zorgverlener voordat u met dit e-book begint.

Dit boek is niet bedoeld voor de behandeling of preventie van ziekten, noch als vervanging voor
medische behandeling of als alternatief voor medisch advies. Het gebruik van de richtlijnen in
dit e-book is geheel de eigen keuze en op eigen risico van de lezer. Dit programma is niet
gemaakt door medische professionals, dus het moet worden gezien en behandeld als
motiverende inhoud voor educatieve doeleinden in plaats van als feit of als een lijst met strikte
regels. Als medische of andere deskundige hulp nodig is, moet de hulp van een bekwame
professionele persoon worden ingeroepen.

Bij elk lichamelijk activiteitenprogramma bestaat de mogelijkheid van lichamelijke belasting of
letsel. Hannah Quintyn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie of het
gebruik van de informatie. Individuen kunnen op eigen risico aan deze trainingen deelnemen.
Hannah Quintyn is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel, claims of oorzaken van
actie, bekend of onbekend, die voortvloeien uit dit e-book.
Copyright: © 2022 door Hannah Quintyn. Alle rechten voorbehouden. 



P.S. Ik wil je heel lief vragen om dit e-book niet met
anderen te delen. Ik begrijp dat je enthousiast bent, maar
ik ben nog steeds slechts een beginnende ondernemer.
Door mijn materiaal met anderen te delen, maak je het mij
moeilijker om mijn job te doen. Dus, als je mijn e-book wilt
delen: doe dat door je vriendin/familielid/collega/… aan te
sporen om ook 80/20-member te worden. Niet door het
zomaar door te sturen. Dankjewel voor je begrip!!



The 80/20-community
 

Ben jij al lid van de 80/20-community op Facebook?
 

If not, ga ervoor! Het is namelijk echt fijn om like-minded mensen om je heen
te hebben die je optrekken als persoon, wil ik nu graag de 80/20-Community

aan je voorstellen. 
 

In deze groep kunnen we elkaar steunen, motiveren en on track houden. Heb
je een vraag, dan kan je die hier altijd stellen. En wil je je ei kwijt, dan heb je

daar ook een safe space voor. En natuurlijk ga ik zelf ook regelmatig in de
community posten, zo blijven we de hele maand lang in contact! 

 
Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan nu via deze link! En hé, stel jezelf

ook gewoon meteen voor. Wie ben je, wat zijn je doelen en waarom ben je
80/20-member geworden? 

https://www.facebook.com/groups/363578938118766
https://www.facebook.com/groups/363578938118766


Nieuw: the 80/20-community op WhatsApp 
 

Soms merk ik dat het een beetje stil blijft in de Facebook-community. En hoe
graag ik jullie natuurlijk ook wil aansporen om hier actief te zijn en jullie

vragen te stellen, updates te doen, etc... heb ik toch eens nagedacht over een
alternatief! Want ik wil jullie gewoon een community bieden waar jullie wél

met plezier naar sturen. :)
 

Daarom heb ik vanaf nu ook een WhatsApp-groep die je kunt joinen en waar je
al je vragen kunt stellen, adviezen kunt geven en vooral: like-minded mensen

kunt leren kennen!
 

Je kan jezelf toevoegen aan de groep via deze link. 
 

Ik zou zeggen: join!! Let's get to know each other and have some funnnn! :) 

https://chat.whatsapp.com/L8kfS8o4yZs1NFPeyGkPqI


HÉ JIJ!
 

It's time to introduce yourself in the
community! Nu? JA, NU!  

 
Waarom? Wel, de kans dat jij je doelen behaalt,
is groter als jij wel degelijk gebruik gaat maken
van een community (of dat nu op WhatsApp of

Facebook gebeurt.) 
 

Hoe meer interactie je hebt met mensen met
gelijkaardige doelen, hoe groter de kans dat je

die doelen gaat behalen.
 

En het is zo simpel, begin gewoon met ''hallo''.
Of beantwoord het berichtje van iemand

anders.
 

Vergroot je kansen op je eigen succes, I know
you can do it! 

https://chat.whatsapp.com/L8kfS8o4yZs1NFPeyGkPqI
https://www.facebook.com/groups/363578938118766


Psssst... niet meteen de volledige
guide doorbladeren. Nog even

geduld!
Zie de 80/20-guide als een

kalender, dag per dag.
Trust the process. 

Het is het wachten waard!



Week 1
Een nieuwe maand om te knallennn!



Training

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 1
In deze log kan je de oefeningen die je gedaan heb neerschrijven,

erbij schrijven hoeveel gewicht je gebruikte en hoeveel herhalingen
je deed. Op die manier kan je je progressie bijhouden! 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Dag 1 - before we start... 

Terug een nieuwe maand, we gaan ervoor!!

Hoe gaat het met je doelen? Heb je er al opgesteld? If so, waren ze
haalbaar? Of moet je toch even herevalueren? Heb je al stappen gezet,
of moet je toch nog even uitzoeken wat nu juist de goeie eerste stap is?
Of moet je nog nieuwe doelen verzinnen, from scratch?

Mijn tip: denk erover na. Schrijf het uit. NU. Ja, nu. Niet straks, niet
morgen. Neem je pen erbij en doe het nu. Want je gaat die doelen echt
niet vanzelf bereiken.

Hoe begin je eraan? Wel, kijk eerst eens in de spiegel en kijk waar je
staat. En bekijk vervolgens je planning voor de komende maand. Wat
kan daar nog bij? Wat is uitdagend voor je, maar zou nét nog wel
moeten lukken? 

Had je de afgelopen maanden al doelen opgesteld, dan kan je daarmee
verder werken. Of ze een klein beetje aanpassen, mocht dat nodig zijn.
Maar stel gerust nieuwe doelen op, als je dat wilt! 

Met die doelen kan je dan uiteindelijk je habittracker invullen. Daar
schrijf je neer welke acties je consistent moet uitvoeren om je doelen te
behalen en daar elke dag iets dichterbij te komen. 

Daarnaast zal er ook elke dag een reflectiemomentje zijn waarin je leert
het beste te zoeken in ieder moment. Ook als het even wat minder
gaat, gaan we op zoek naar de mooie dingen in het leven. 

Let's grow, baby!!



Weet jij al wie je wilt zijn? 

Als je nadenkt over wat jij echt wilt. Wie jij wilt zijn. Wat jij wilt bereiken.  
Wat is dat dan? Welke waslijst aan doelen zou jij allemaal kunnen
bedenken? En welke doelen springen er voor jou uit?  Met andere
woorden: wie wil jij zijn? Naar welke versie van jezelf wil jij toegroeien
en wat moet jij daarvoor veranderen aan jouw leven? Of wat moet je
consistent blijven doen dat je nu al doet, als je al op weg bent?

Op basis van je antwoorden op deze vraag kan je een doel gaan
opstellen. Misschien weet je al heel goed wat dat doel is. Misschien is
het nog wat zoeken, maar heb je wel al een idee. Hoe groots of
bescheiden je het ook ziet: weet dat je tijd hebt om je doelen te
behalen. Niet alles moet deze maand al gebeuren Het mag ook een
langetermijnplan zijn. Maar je kan wel al starten.

Wat wil jij? Wil je afvallen? Sterker worden? Minder op je telefoon
zitten? Positiever in het leven staan? Nieuwe vrienden maken? Een
betere conditie hebben? Gezonder eten? Of dat, en nog zevenduizend-
en-één dingen? YOU GOT THIS!  

Definieer jouw doelen. Met deze guide krijg je alle tools die je nodig
hebt om je doelen te behalen: mindsetlessen, een habit tracker,
zelfreflectiemomentjes, de 80/20-community waarbij je regelmatig
kunt inchecken (doe dat ook!), je vragen kunt stellen, bij kunt leren...
Het enige wat je dus nog nodig hebt om je doel te behalen, is een doel
en acties die dat doel ondersteunen!

Neem hiervoor gerust mijn tekst over "waaromdoelen" er terug bij dat
in september een onderdeel was van de 80/20-guide. Was je in
september nog geen 80/20-member, dan kan je het tekstje helemaal op
het einde van deze guide terugvinden als bijlage. :) 

https://www.facebook.com/groups/363578938118766


Wat is je doel?



En welke gewoontes moet je nu in je leven
gaan implementeren om dat doel te behalen? 

Je hebt nu beslist wat je doel is. Welke gewoontes moet jij nu in je leven
implementeren om je doel te behalen? Schrijf ze hier neer:

Natuurlijk moet je deze gewoontes ook consistent gaan uitvoeren. Om
je daarbij te helpen, wil ik je vragen om de habittracker op de volgende
pagina uit te printen en daar je nieuwe gewoontes in te vullen. Een
kleine tip: begin met de 3 belangrijkste. Elke dag dat je de gewoonte
uitgevoerd hebt, mag je afvinken. Probeer tegen eind deze maand
minstens 80% van de dagen af te vinken. Want nee, het hoeft niet
allemaal perfect te zijn. Pas het  80/20-regeltje toe. Soms is goed, goed
genoeg. Hang je habit tracker ergens waar ze goed zichtbaar is!



Habit
T R A C K E R

Habit Dagen

Hannah Quintyn 



Self-reflection sunday 

Weet je wat ook belangrijk is aan groeien? Even stilstaan en
reflecteren. Daarom wil ik dat je iedere zondag even een
momentje neemt om te pauzeren en je af te vragen hoe je week
is verlopen. Wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat zijn
werkpuntjes voor volgende week? Waar ben je trots op? Je mag
het op de volgende pagina's neerschrijven! 



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Reflectie 2 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar heb je jezelf (misschien onbewust)
tekortgedaan?

Wat is de grootste verbetering die ik in mezelf zag het
afgelopen jaar?



Reflectie 3 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar ben ik trots op, ook al heeft niemand anders me
verteld dat zij trots op me zijn?

Wat was de laatste keer dat ik mijn eigen respect
verdiende?



Ik ben trots op mezelf dat ik recentelijk “nee” zei
tegen…

Reflectie 4 januari 

Wanneer voelde ik me voor het laatst in mijn element?
Wat was ik aan het doen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Reflectie 5 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

De laatste keer dat iemand me hielp met een stuk van
mezelf te appreciëren waar ik eigenlijk niet van houd:

Iets waar ik niet voor settel in relaties, terwijl ik dat
vroeger wel deed:



Reflectie 6 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat zijn drie dingen die ik graag zie aan mijn uiterlijk.
(Toestemming om op te scheppen.)

Wat zou ik nooit aan mezelf willen veranderen?



Reflectie 7 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar krijg ik vaak complimenten over, los van mijn
uiterlijk?

Vermijd ik moeilijke gesprekken met mezelf? Indien ja,
welke dan?



Week 2 
De kop is eraf, doe je goed!!



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 2 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Reflectie 9 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar heb je jezelf (misschien onbewust)
tekortgedaan?

Wat is de grootste verbetering die ik in mezelf zag het
afgelopen jaar?



Reflectie 10 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar ben ik trots op, ook al heeft niemand anders me
verteld dat zij trots op me zijn?

Wat was de laatste keer dat ik mijn eigen respect
verdiende?



Ik ben trots op mezelf dat ik recentelijk “nee” zei
tegen…

Reflectie 11 januari 

Wanneer voelde ik me voor het laatst in mijn element?
Wat was ik aan het doen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Reflectie 12 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

De laatste keer dat iemand me hielp met een stuk van
mezelf te appreciëren waar ik eigenlijk niet van houd:

Iets waar ik niet voor settel in relaties, terwijl ik dat
vroeger wel deed:



Reflectie 13 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat zijn drie dingen die ik graag zie aan mijn uiterlijk.
(Toestemming om op te scheppen.)

Wat zou ik nooit aan mezelf willen veranderen?



Reflectie 14 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar krijg ik vaak complimenten over, los van mijn
uiterlijk?

Vermijd ik moeilijke gesprekken met mezelf? Indien ja,
welke dan?



Week 3 
Hoe gaat het met die nieuwe goeie

gewoontes? Al wat dagen afgevinkt op
je habit tracker? Nu is het goeie

moment om voor consistentie te gaan! 



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 3 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Komaan kanjer, keep going!



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Reflectie 16 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar heb je jezelf (misschien onbewust)
tekortgedaan?

Wat is de grootste verbetering die ik in mezelf zag het
afgelopen jaar?



Reflectie 17 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar ben ik trots op, ook al heeft niemand anders me
verteld dat zij trots op me zijn?

Wat was de laatste keer dat ik mijn eigen respect
verdiende?



Ik ben trots op mezelf dat ik recentelijk “nee” zei
tegen…

Reflectie 18 januari 

Wanneer voelde ik me voor het laatst in mijn element?
Wat was ik aan het doen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Reflectie 19 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

De laatste keer dat iemand me hielp met een stuk van
mezelf te appreciëren waar ik eigenlijk niet van houd:

Iets waar ik niet voor settel in relaties, terwijl ik dat
vroeger wel deed:



Reflectie 20 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat zijn drie dingen die ik graag zie aan mijn uiterlijk.
(Toestemming om op te scheppen.)

Wat zou ik nooit aan mezelf willen veranderen?



Reflectie 21 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar krijg ik vaak complimenten over, los van mijn
uiterlijk?

Vermijd ik moeilijke gesprekken met mezelf? Indien ja,
welke dan?



Week 4 
HALLOOOKES je hebt week 4 gehaald.

Which means dat je al 3 volle weken
bezig bent. You're a life-changer!



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 4 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



You're doing great! Keep goinggg



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Reflectie 23 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar heb je jezelf (misschien onbewust)
tekortgedaan?

Wat is de grootste verbetering die ik in mezelf zag het
afgelopen jaar?



Reflectie 24 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar ben ik trots op, ook al heeft niemand anders me
verteld dat zij trots op me zijn?

Wat was de laatste keer dat ik mijn eigen respect
verdiende?



Ik ben trots op mezelf dat ik recentelijk “nee” zei
tegen…

Reflectie 25 januari

Wanneer voelde ik me voor het laatst in mijn element?
Wat was ik aan het doen?

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 



Reflectie 26 januari 

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

De laatste keer dat iemand me hielp met een stuk van
mezelf te appreciëren waar ik eigenlijk niet van houd:

Iets waar ik niet voor settel in relaties, terwijl ik dat
vroeger wel deed:



Reflectie 27 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Wat zijn drie dingen die ik graag zie aan mijn uiterlijk.
(Toestemming om op te scheppen.)

Wat zou ik nooit aan mezelf willen veranderen?



Reflectie 28 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar krijg ik vaak complimenten over, los van mijn
uiterlijk?

Vermijd ik moeilijke gesprekken met mezelf? Indien ja,
welke dan?



Week 5 
Laatste kans om alles te geven,

komaaaan!



Let's plan ahead!

 

Welke dagen train jij deze week? Schrijf
hier alvast neer wanneer jij zou willen

trainen. Zet deze momenten ook alvast
in je agenda, dan is de kans groter dat

je je afspraak met jezelf nakomt! 



Workout log week 5 

Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Oefening Gewicht Aantal herhalingen



Laatste loodjes, you did
great!!



mijn favoriete moment de afgelopen week was...

We leren
elke dag
nieuwe
dingen!

Wat heb jij
geleerd?

deze week leerde ik... ik voel me...

doelen stellen
is belangrijk
zodat je kunt

blijven
groeien 

mijn doelen voor volgende week
zijn...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



hier ben ik trots op deze week...

even
stilstaan bij
wat minder
goed gaat

helpt je
beter

worden 

dit ging minder goed... dit kan ik leren uit die
mindere momenten...

om een betere versie van mezelf te worden, moet
ik...

tijd om over

je week na te

denken! Self-reflection Sunday



Reflectie 30 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar heb je jezelf (misschien onbewust)
tekortgedaan?

Wat is de grootste verbetering die ik in mezelf zag het
afgelopen jaar?



Reflectie 31 januari

Schrijf op waar je dankbaar voor bent vandaag: 

Waar ben ik trots op, ook al heeft niemand anders me
verteld dat zij trots op me zijn?

Wat was de laatste keer dat ik mijn eigen respect
verdiende?



YOU DID IT YOU FRICKING
CHAMPION! 

Maand 1/12, done! En je bent
megagoed met je doelen bezig

geweest, of je nu bereikt hebt wat je
wilde deze maand of niet. At least

you got up till this page. :) 
Ik ben zo trots op je! 

Neem ook maar even de tijd om trots
te zijn op jezelf :) 



Before you go...

Hoe voel je je?
Hoe ben jij gegroeid de afgelopen maand?
Welke positieve veranderingen heb je ervaren?
Welke nieuwe gewoontes heb jij gecreëerd?
Wat heb je geleerd?

Misschien nog een laatste challenge? 

Ja? YESSS!!

Dan lijkt dit me het ideale moment om even te evalueren:

Denk hier even over na, en schrijf het neer voor jezelf. Of leuker nog: deel
het in de 80/20-community! 

https://www.facebook.com/groups/363578938118766


My thank you note

Ik wil je zo, zo, ZO hard bedanken voor je steun. Het betekent echt de
wereld voor me dat je een deel bent van mijn 80/20-project, meer dan je
zou denken. Ik hoop écht dat ik je kan helpen om jouw doelen te bereiken,
of dat nu een voedzamer voedingspatroon creëren is, vetverlies of gewoon
je wat fitter voelen!

Mocht je geïnteresseerd zijn in online coaching of een persoonlijk
trainingsschema, weet je waar je me kan vinden! Je kan hierover even een
mailtje sturen naar hello@hannahquintyn.com of me DM’en op
@hannahquintyn.

Voor nu, all the best en hopelijk tot in 80/20 volgende maand!  

Hopelijk tot snel! Hannah

https://hannahquintyn.com/coaching-tarieven/
https://hannahquintyn.com/persoonlijk-trainingsschema/
http://hannahquintyn.com/
https://www.instagram.com/hannahquintyn/


Ken je die periode 1 of 2 maanden nadat je jezelf een nieuw doel hebt gesteld?
Je schreeuwde het in het begin van de daken. Nu is het wat stiller. Dit is het
moment dat iedereen je vraagt hoe het gaat met je goede voornemens en
doelen.

Maar enkele maanden later zijn die doelen vaak al lang vergeten. Goede
voornemens begraaf je onder het stof van je dagelijkse taken en je gaat
gewoon weer door met je leven… Je doelen zijn nu vooral schuldgevoel en
een herinnering aan waar je geen tijd voor hebt gemaakt. Je weet zelfs niet
meer waarom je het zelfs geprobeerd hebt. En dat is waar het vaak aan ligt. Je
weet niet waarom je dat doel gesteld hebt in de eerste plaats.

Zo werkt het ook met de fitnessdoelen die je stelt, daarom gaan we hier even
verder op in.

Bijlage: DIT IS HOE JE
WAAROM-DOELEN STELT 



Als coach wil ik dat elk doel dat je hebt, start met een waarom. Waarom wil
je een gezondere levensstijl? Waarom wil je meer lezen? Waarom denk je dat
een nieuwe job je gelukkiger zal maken? Wanneer ik hier een antwoord op
krijg, vraag ik het opnieuw. En opnieuw. Eigenlijk moet ik ongeveer 3 tot 5
keer “waarom?” vragen (#brokenrecord) voor we de échte reden aan het
oppervlak brengen.

Stel: je wilt gewicht verliezen.

Je eerste “waarom” is zodat je kleren beter zouden passen. Oké, goed; wie
wil er niet in zijn of haar oude jeans passen?

Bij de tweede “waarom” vertel je me dat dat je meer zelfvertrouwen zou
geven. Ik hoor iets veranderen in je toon, we komen dichterbij.

Bij de derde “waarom” zeg je dat je je nooit zelfverzekerd hebt gevoeld in
jouw lichaam. Daardoor durfde je geen presentatie te geven, omdat je niet
wilde dat een publiek een hele tijd lang naar jou zou kunnen staren.

En dan vraag ik waarom je die presentatie wilt geven in de eerste plaats.
“Zodat ik mijn verhaal kan vertellen over zelfbeeld, zodat ik misschien wel
mensen kan helpen. Zodat zij niet op dezelfde manier als mij hoeven te
lijden.”

Een doel kan om zo veel meer gaan dan gewicht verliezen. Op deze manier
geef je je doel een stem, en kan je het niet zomaar aan de kant schuiven. 

Niet elk doel heeft een hartverscheurend verhaal erachter, maar het zou je
verbazen hoeveel doelen gegrond zijn vanuit bepaalde waarden. Wanneer je
die aan het oppervlak kunt brengen en het een stem geeft, verandert je doel
in een missie. Dan moét je er ook echt voor gaan.



Waarom “waarom” ertoe doet…
In onze hersenen hebben we het limbisch brein en de neocortex. Ons
limbisch brein is de baas van onze gevoelens, ons gedrag en onze
beslissingen. Het kent geen taal, het is verantwoordelijk voor onze
gevoelsmatige beslissingen. Wanneer iets “gewoon goed voelt”, dat is je
limbisch brein.

De neocortex is verantwoordelijk voor onze rationele gedachten. Die kan
goeie argumenten maken. Maar het limbisch brein is erg krachtig, vaak
tegenovergesteld aan onze neocortex en daardoor kan die de neocortex
verslaaan.

Dit kan een invloed hebben op je doelen. Je neocortex heeft alle redenen
waarom je naar de gym moet gaan, harder moet werken, gezond moet
eten… maar je limbisch brein weet wat goed voelt. En vroeg opstaan of
“nee” zeggen tegen wijn voelt niet zo goed.

Dus: je doelen moeten goed voelen. Die “feel good” goals krijg je door je
“waarom” een stem te geven. Wanneer je de waarden en emoties vindt die
je “waarom” sturen, ontstaat er een vlammetje in je limbisch brein en gaat
je lichaam ermee aan de slag.

Een waarom-doel opstellen
Hoe zet je waarom-doelen?

Stap 1: Stel jezelf de vraag “waarom?” tot je bij een waarde komt.

Kan je je herinneren dat je vroeger op het strand in het zand zat te graven tot
je water raakte? Wel, ik wil dat je dit nu opnieuw doet. Alleen is je schop die
“waarom?” en is het water zo’n waarde. 

Je kan dit alleen doen, met een vriend, of met een coach (aka me   ).
Soms voelt “waarom” een beetje te bekritiserend. Dan moet je de vraag
veranderen in “wat vind ik belangrijk hieraan?” of “wat zorgt ervoor dat ik
dit wil?” Vraag jezelf daarnaast ook af hoe je je zou voelen als je je doel
behaalt, en hoe je je zou voelen als je je doel niét behaalt. Vraag je af hoe dat
komt.



Let op je emoties terwijl je jezelf deze vragen stelt. Voel je een krop in je keel,
of heb je als je het luidop zegt een pauze in je spreken... vraag jezelf eens af
hoe dat komt. Onze gevoelens (hallo daar, limbisch brein!) leiden ons naar
onze waarden en zorgen ervoor dat we aan de slag gaan en gemotiveerd
blijven.

Stap 2: Creëer je visie

Stop niet wanneer je een waarde vindt. Ga op onderzoek naar waarom die
waarde betekenis heeft voor je. Vraag jezelf af: hoe zou het zijn om dit doel
te bereiken? Hoe zou het leven zijn om (bijvoorbeeld) nooit meer onzeker te
zijn over mijn uiterlijk? Wat als ik (bijvoorbeeld) een andere vrouw kon
helpen om geen body image issues meer te hebben? Wat is mogelijk voor
mezelf?

Zorg ervoor dat je een idee hebt van hoe dat doel bereiken zou voelen. Het
meest motiverende aan een doel hebben? Je bewust zijn van het
eindstation van dat doel.

Leg het daarna vast: schrijf het neer, teken/schilder het, neem jezelf op
terwijl je erover praat... keer terug naar deze visie wanneer je even minder
gemotiveerd bent.

Stap 3: Maak het doel SMART

Je kent SMART doelen vast wel: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch,
tijdsgebonden. Wanneer je je waarom en je visie hebt, moet je je doel zelf
ook SMART maken.

Laten we het even toepassen op mijn verhaaltje van daarnet.

Het doel “gewicht verliezen” kan gevaarlijk zijn. Voor de ene persoon kan 5
kilo verliezen al veel betekenen. Voor mijn voorbeeld van vorige week zou
dit echter niks doen. Het zou haar geen stap dichter brengen bij durven
spreken op een podium. Ik kan wel vragen wat die persoon specifiek wil.
Bijvoorbeeld: 10 kilo verliezen en 2 kledingmaten minder. Dit is niet enkel
specifiek, maar ook meetbar. Er kan op eender welk moment gemeten
worden wat de vooruitgang is.



Ben ik nog steeds het juiste doel aan het nastreven? 
Ben ik nog steeds committed ten opzichte van mijn gestelde doel?
Waarom? 
Wat moet ik veranderen?

Het doel kan misschien ambitieus zijn, maar kan acceptabel is en haalbaar
gemaakt worden door haar voldoende tijd (bv. 8 maanden) te geven, door
na te denken over voeding (vooral voedzaam, niet te veel, maar ook ruimte
voor genietmomenten) en voldoende beweging. Er wordt genoeg ruimte
gelaten om te accepteren dat de persoon een workout mist of een stuk taart
wil eten.

Het doel wordt realistisch, relevant en echt door bijvoorbeeld een foto van
de presentatie die mijn voorbeeld wil geven aan de koelkast te hangen. Zo is
die waarom steeds in zicht wanneer je naar eten wilt grijpen. (Je kan dus
een foto van je waarom aan je koelkast en in andere kasten met eten
hangen.)

Stap 4: geef jezelf toestemming om gaandeweg de richting te veranderen

We zetten te vaak doelen waarvan we weigeren om onze eigen regels te
buigen. Voor sommige mensen werken zo’n rigide regels, maar de meesten
gaan daardoor opgeven. Of ze brengen je op een pad dat niets meer te
maken heeft met je originele “waarom?”

Zoals alles ik het leven, kunnen je doelen veranderen. Misschien wil je eerst
10 kilo afvallen, maar voel je je eigenlijk heel goed bij 8 kilo. Moet je dan
doorgaan, of gewoon vrede nemen met het feit dat je je doel bereikt hebt?
(Zoals zelfverzekerd zijn.) 

Om ervoor te zorgen dat je trouw blijft aan je “waarom”, plan je check-ins in.
Zet bijvoorbeeld data op je kalender waar je eens checkt hoe het gaat, of
hou mij hier af en toe eens over op de hoogte. Stel jezelf de volgende vragen: 



Stap 5: vier je succes!

Het is makkelijk om onze bereikte doelen te passeren zonder zelfs maar
eens om te kijken. Maar als je echt je betekenisvolle en uitdagende doelen
gaat nastreven, moet je ook eens durven genieten van het uitzicht. Wanneer
je een stappenplan maakt om je doelen te bereiken, zorg er dan voor dat je
ook benchmarks en beloningen inplant. Zoals een activiteit of een cadeautje
aan jezelf. En het moet je ook even laten reflecteren over wat je geleerd hebt
en de persoon die je aan het worden bent. 

Focus op het proces
Stel ook kleinere doelen voor jezelf. Verdeel je grotere doel in kleinere
stukjes. Begin bijvoorbeeld bij 2 kilogram afvallen. Daarna kan je er nog 2
verliezen. Zo lijkt je einddoel veel minder ver weg. Blijf verder ook
progressiefoto’s nemen, meet jezelf en let op hoe je kleding zit. Dat zegt veel
meer dan dat getalletje op de weegschaal. Misschien blijkt zelfs dat dat
getalletje helemaal niet moest zakken om je doelen te behalen!

Nu weet je hoe je
een doel kunt

opstellen... 
wat is jouw doel?


