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In 5 Stappen naar een Succesvol Jaar 

Een jaar creëren, vooruit kijken, doelen stellen, doelen bijstellen, een thema 
gebruiken om jezelf op het gewenste pad te houden, enzovoort. Dat kun je op ieder 
moment in het jaar doen, dat hoeft niet per sé aan het begin van een kalenderjaar. 

Voor het creëren van een succesvolle periode voor je business is het beter om 
meerdere keren per jaar te bekijken of je nog op de goede weg zit.

En dan niet zozeer of je je omzetdoelen gaat halen met de projecten en acties die 
je je hebt voorgenomen. 

Nee, waar ik op doel is of je wel eens stil staat bij hoe jouw bedrijf en jouw 
entrepreneurschap voelt.

Past het nog bij je, bij wie je bent (geworden) bij wat je kunt (en hebt bijgeleerd), bij 
de veranderingen in de maatschappij, bij de wijziging in je doelgroep, bij je 
voornemens, je talenten en je tekortkomingen?

Maak je plannen voor de periode die voor je ligt vanuit verschillende invalshoeken. 
Concreet en business-wise, maar ook gevoelsmatig en persoonlijk.

Neem de tekening van het pad dat je dit jaar gaat afleggen erbij en breng de 5 
stappen in beeld.





Stap 1 Het Pad

Wat heb je geleerd uit de successen en teleurstellingen in de afgelopen periode? 
Waarmee hield je jezelf klein?
Formuleer een statement, een paradigma, waarmee je jezelf een boost geeft om te 
(blijven) doen wat nodig is. Om je weg naar je doelen gemakkelijker te maken.
Schrijf dit paradigma in het pad op de tekening.

Stap 2 De Zon

In welk licht wil je de komende periode bekijken? Wat is jouw thema?
Voorbeelden van thema’s: 
- Zichtbaarheid; Plezier; Snelheid; Gemakkelijk en simpel; Doorzetten
Noteer jouw thema in de zon

Stap 3 De Wolken

Hoe wil je je de komende periode voelen? Of hoe wil je je voelen als je je doelen 
hebt gehaald? Wil je trots zijn, wil je je relaxt voelen, of opgelucht, of dankbaar?
Noteer 3 gevoelens in de wolken.

Stap 4 De Borden

In de borden noteer je de drie belangrijkste doelen voor de komende periode.

Stap 5 Jouw Rugzak

Wat heb je nodig om je doelen te bereiken? Denk aan talenten, vaardigheden, 
kennis, tools. Wat heb je al en wat moet je nog verkrijgen?
Er is geen rugzak op de tekening, noteer je benodigdheden in het gras bij het bord 
waar je ze gebruiken gaat.

Stap 6 De Vlag

Hoe ga je straks vieren dat de afgelopen periode succesvol is geweest?
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