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4 eenvoudige stappen om je doelen helder te krijgen:

Stap 1: Wat doe ik allemaal?
Maak een lijst van alles dat nu in je ‘systeem’ zit. Pak een groot 
(A3-)vel. Schrijf al jouw dagelijkse acties en taken op dit vel. 
Wat doe je in een week? Alles waarvan je denkt dat je het moet 
doen, komt op deze lijst. Probeer mega compleet te zijn. Alle 
structuren, alle overleggen, alle projecten, alle teams, alle ta-
ken, alle verantwoordelijkheden schrijf je op.

Stap 2 Waar draagt het aan bij? 
Pak een nieuwe vel papier. Pak nu je doelen, KPI’s of resultaat-
gebieden erbij. Ook de missie van de organisatie of van jouw 
team kan bij deze stap behulpzaam zijn. Schrijf in een aantal 
kernwoorden jouw huidige (functionele) doelen op. Bewaar op 
het vel ruimte voor stap 3.

Stap 3 Waar wil ik zelf aan bijdragen? 
Toets je werk (van stap 1 en 2) nu aan je eigen doelen. Je stelt 
jezelf de vragen: Waar wil ik aan bijdragen? Waar sta ik voor? 
Waar ga ik voor? Waar doe ik het voor? Probeer alles dat in je 
opkomt op te schrijven op het vel van stap 2. Het hoeft er niet 
mooi uit te zien. 

Vind je de vragen lastig te beantwoorden? Dan kan deze vraag je helpen: ‘Waar kom ik te weinig aan 

toe / waar wil ik meer tijd en ruimte voor hebben?’

Stap 4 Wat zijn jouw doelen?
Bepaal nu waar het voor jou en in jouw functie echt om draait. 
Je formuleert daarvoor 4 pijlers die als kapstokjes fungeren.

[Pijler 1] ...................................................................................

[Pijler 2] ...................................................................................

[Pijler 3] ...................................................................................

[Pijler 4] ...................................................................................

Wat moet je doen?
1. Maak voor elke pijlers een nieuwe lijst in Microsoft To-Do.
2. Plaats de pijlers in volgorde van belangrijkheid
3. Kies voor elke pijler een kleur/ thema

      
4.   Sorteer je lijsten op urgentie en verberg je afgeronde taken.

Waar moeten je pijlers aan voldoen? Ze moeten:
• Niet wijzigen (tenzij je van baan verandert)
• Inspirerend zijn
• Een afgeleide zijn van jouw doelen

4 Pijlers
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