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Inleiding 

Vol voldoening keken wij terug op de afsluitende dag van een 
2-jarig leertraject voor ambitieuze medewerkers binnen het 
Scheybeeck concern. Wat waren wij trots op deze groep 
enthousiaste mensen en wat hadden zij grote stappen gezet 
het afgelopen jaar. 
 
Een dag welke geheel georganiseerd was door de deelnemers 
zelf, met daarbij aanwezig zo’n 10 directeuren plus de direct 
leidinggevenden van deze medewerkers, die allen tijd vrij 
hadden gemaakt om deze dag mee te kunnen maken. Alle 
genodigden waren aanwezig. Niemand had zich het laatste 
moment afgemeld. Iedereen wilde erbij zijn.  
 
Ook de directeuren en direct leidinggevenden waren super 
trots op hun eigen medewerkers en blij met de positieve 
resultaten die zij hadden behaald door hun jaardoel te 
bereiken. Een belangrijk jaardoel afgeleid van het 
businessplan en daardoor automatisch ook een belangrijke 
bijdrage leverend aan de bedrijfsresultaten.  
 
En de medewerkers die waren ook heel trots op zichzelf, trots 
op de goed georganiseerde en verlopen dag, blij met de 
enthousiaste reacties en ook vol energie door de vele 
complimenten en de goede sfeer gedurende de dag. Zij waren 
klaar voor hun volgende stap, dat hadden zij overduidelijk 
bewezen. 
 
Hoe anders was het 2e jaar verlopen ten opzichte van het 1e 
jaar. Bijna hadden wij na afloop van het 1e jaar als 
Scheybeeck directie de handdoek in de ring gegooid. Zonde 
van het geld, zonde van de tijd en ook zonde van de energie 
was de overheersende gedachte geweest na een grondige 
analyse van wat het jaar had opgeleverd. 
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Maar nu, 1 jaar verder waren we dit vergeten en was alle 
aandacht op de succesvolle medewerkers gericht. En toch 
slechts een kort moment, dacht ik terug aan het 1e jaar, hoe 
teleurstellend dit was verlopen, op de initiatieven die wij 
vervolgens hadden genomen om het tij te keren en hoe goed 
dit had uitgepakt.  
 
Dit opleidingstraject, een initiatief van Dick Burger eigenaar 
en algemeen directeur van het Scheybeeck concern, met als 
doel het verder opleiden en versterken van ambitieuze 
medewerkers binnen het concern op het gebied van 
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, had zich bewezen 
en stond als een huis.  
 
Inmiddels zijn we 7 jaargangen verder en zijn de 
uitgangspunten nog steeds hetzelfde, de coaches van het 
eerste uur zijn ook nog steeds betrokken bij het leertraject en 
de resultaten zijn alleen maar beter geworden in de loop der 
jaren. Een mooi moment voor ons om de achterliggende 
filosofie, instrumenten en de aanpak breder te gaan delen. 
Speciale dank gaat dan ook uit naar Monique en Matthé, 
coaches van het eerste uur, zonder wiens support en input 
deze geheel herziende versie er niet was gekomen. En 
natuurlijk naar alle collega’s, deelnemers en doelen stellers, 
zonder wiens participatie, hulpvragen, plezier, enthousiasme 
en tomeloze inzet er überhaupt geen stap voor stap proces, 
methodiek en opleidingstraject was ontstaan.  
 
De basisgedachte voor ons is dat persoonlijke groei en 
business groei hand in hand gaan. Onderscheidend in onze 
aanpak is dat wij werken met een ambitieus jaardoel welke 
aansluit op de waarden van de deelnemer. Te vaak zijn 
persoonlijke groeitrajecten slecht meetbaar. Iemand volgt een 
training, een cursus, een workshop en dan is het achteraf heel 
moeilijk om feitelijk vast te stellen wat het uiteindelijk heeft 
opgeleverd en wat er nu precies veranderd is bij de deelnemer.    
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Wat is hij of zij nu anders gaan doen waardoor er betere 
resultaten worden behaald? Door een ambitieus jaardoel 
centraal te zetten in het opleidingstraject kunnen wij dit 
meten. Een heel concreet jaardoel waarvan heel simpel 
vastgesteld kan worden of het doel gerealiseerd is en een 
bepaald bedrag heeft opgeleverd of niet. Niet als doel op zich, 
maar als middel om vast te stellen of er werkelijk een 
verandering en persoonlijke groei heeft plaatsgevonden.  
 
De leerervaring van 7 jaar Scheybeeck Academy is dat 
enthousiasme, plezier en energie de belangrijkste 
voorwaarden zijn om jaardoelen te realiseren. Hoe waardevol 
het jaardoel ook lijkt te zijn en hoe groot de behoefte naar een 
oplossing ook is, ergens in het proces valt het volkomen stil 
als enthousiasme en plezier ontbreken. Net als dat het 
beschikken van alleen de juiste ingrediënten niet voldoende is 
om een heerlijke maaltijd op tafel te zetten, zijn plezier, 
energie en enthousiasme niet voldoende om jaardoelen 
succesvol te bereiken. Daar is meer voor nodig. 
 
Om een heerlijke maaltijd op tafel te zetten heb je een recept 
en een stap voor stap handleiding nodig. En als de handleiding 
nauwkeurig genoeg is dan kan ook een ‘leek’ een goede 
maaltijd op tafel krijgen. Misschien is het niet meteen de 
perfecte maaltijd maar een goede maaltijd is zeker haalbaar. 
En met een klein beetje geduld, interesse en 
doorzettingsvermogen moet iedereen in staat zijn met succes 
de maaltijd op tafel te krijgen. Maar wil jij meer, wil jij een 
volgende stap in je kookkunsten zetten, wil jij een goede 
amateur kok worden of heb je zelfs nog meer ambities? Dan 
dien je over het recept en de handleiding te beschikken en 
dienen de ingrediënten plezier, energie en enthousiasme 
aanwezig te zijn. 
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Enthousiasme en plezier zijn de brandstoffen die ieders 
energieniveau hooghouden en resulteren in een voorwaartse 
beweging. Zonder enthousiasme en plezier is er ergens in het 
lange jaartraject een tekort aan energie en valt het proces 
helemaal stil. Elke keer weer.  
 
Vanuit mijn directe betrokkenheid bij de Scheybeeck 
Academy heb ik de deelnemers het recept plus een stap voor 
stap handleiding willen aanreiken om hun ambitieuze 
jaardoel op te pakken, uit te werken en te volbrengen. En 
‘Ambitieus’ betekent dat je altijd een ‘Gap’ dient te 
overbruggen om dit ambitieuze doel te kunnen vervullen. Dat 
brengt dan automatisch met zich mee dat je uitgedaagd wordt, 
op de proef wordt gesteld en het zeker niet van een leien dakje 
zal gaan. En dus komen er vragen, ontstaat er behoefte aan 
ondersteuning en coaching en aan een gestructureerd 
stappenplan.   
 
Dit stappenplan, deze methodiek, is het logische voortvloeisel 
uit onze analyses. Elk probleem, elke hindernis en elke 
mislukking waar we tegenaan liepen bij het realiseren van de 
jaardoelen hebben we geanalyseerd.  
 
We stelden onszelf vragen als: ‘Wat is er verkeerd gegaan? 
Hoe kon dit gebeuren? Wat is de leerervaring die we hieruit 
kunnen trekken? Hoe kunnen we dit in de toekomst 
voorkomen?’ 
 
Hieruit is deze geheel herziende versie van De Doelen Stellen 
Gids ontstaan. Het biedt een gedegen fundering om 
jaardoelen te realiseren en een volgende stap op het gebied 
van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling te zetten. Het is 
een stap voor stap proces voor waarden gedreven ambitieuze 
mensen. 
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Waarom waarden gedreven? De conclusie die ik getrokken 
heb is dat onder andere vaardigheden, ervaring en opleiding 
belangrijk zijn, maar waarden gedreven handelen 
doorslaggevend is en het werkelijke verschil maakt tussen 
slagen of opgeven. Wanneer je vanuit jouw persoonlijke 
waarden handelt, de juiste rol oppakt en een visie ontwikkelt, 
dan leef je automatisch jouw missie. En je missie leven is 
passie hebben. Passie is de brandstof die je nodig hebt om 
ambitieuze visies en lange termijn doelen te realiseren. En 
passie is de optelsom van plezier, energie en enthousiasme, 
resulterend in succes. 
 
Het is makkelijk om te zeggen dat je de gebeurtenissen niet 
kan controleren. Maar je reactie op de gebeurtenissen kan je 
grotendeels wel controleren. Natuurlijk heb je een keuze hoe 
jij reageert op onverwachtse gebeurtenissen. Maar om heel 
bewust een keuze te kunnen maken, is wel een hoog 
energieniveau nodig. Wanneer er sprake is van een laag 
energieniveau dan zie je dit terug in de kwaliteit van de 
keuzes die gemaakt worden. En dat is begrijpelijk.  Wanneer 
bijvoorbeeld de stroom in een ziekenhuis uitvalt en de 
noodaggregaten worden ingeschakeld, dan worden alleen de 
hoogstnoodzakelijke apparaten van noodstroom voorzien. In 
een ziekhuis is het een kwestie van overleven of overlijden.  
 
In ons dagelijks leven is dat niet veel anders. Wanneer je 
energieniveau afneemt en onder een bepaald niveau daalt, 
dan trek je zelf ook aan de noodrem. Dan pak je alleen nog de 
hoogstnoodzakelijke zaken op die moeten gebeuren. Je gaat 
terug naar de basis. En dit is goed. Dit is je 
overlevingsmechanisme. Een extra jaardoel valt hier niet 
onder. Dit jaardoel, hoe belangrijk en nuttig deze ook is, is 
extra en kost je ook extra energie. Niet voor niets zijn ook de 
veiligheidsinstructies in vliegtuigen duidelijk hierover. Als de 
luchtdruk wegvalt en de zuurstofmaskers tevoorschijn komen 
zet dan eerst zelf het masker op, voordat je anderen helpt.    
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Het is immers lastig om anderen te helpen als je zelf geen 
energie hebt of erger … dood bent. Maar er zijn ook jaardoelen 
die je geen energie kosten maar je energie geven. Juist in 
situaties dat het ‘tegenzit’ betekent dit een prettige afleiding. 
Het is een moment voor jezelf. Het is werk maar voelt niet als 
werken. Het is leuk, het is nuttig, je voelt je er goed bij en het 
is een middel om de accu weer op te laden.  

Enthousiasme, plezier en successen laden je eigen accu op. 
Enthousiasme en plezier geven jou de energie en zijn een 
noodzakelijke voorwaarde om op de lange termijn werkelijk 
succesvol te kunnen zijn.  

In De Doelen Stellen Gids ga jij op zoek naar een jaardoel waar 
jij super enthousiast over bent, energie van krijgt en plezier 
aan beleeft. Je volgt een stap voor stap proces, zet jouw 
waarden centraal, je gaat zicht krijgen op je sterktes en een 
langetermijnvisie visie vormen voor de rollen die je nu vervult 
of wil gaan vervullen.  

Het wordt dan heel eenvoudig voor je om je missie hieruit af 
te leiden en het is deze missie die je de brandstof geeft om aan 
je langetermijnvisie te gaan werken en jouw ambitieuze 
doelen te bereiken. En om jouw ambitieuze doelen op een 
efficiënte manier te bereiken krijg je een stap voor stap proces 
aangereikt. Het is dit stap voor stap proces wat jouw succes 
voorspelbaar maakt.  

Maak succes voorspelbaar 

Succes is een proces en niet een gebeurtenis. Net zoals een 
recept met een goede handleiding uit een kookboek je precies 
vertelt welke stappen je in welke volgorde moet nemen om een 
heerlijk gerecht op tafel te zetten, krijg jij in De Doelen Stellen 
Gids een stap voor stap proces aangereikt om jaardoelen op 
een plezierige manier te bereiken.   
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Ik wil jou met dit boek uitdagen, inspireren en helpen een 
volgende succesvolle (carrière)stap op het gebied van 
persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling te gaan 
zetten. Jaardoelen zijn een voorspelbaar instrument gebleken 
voor de deelnemers aan de Scheybeeck Academy om een 
volgende carrièrestap te zetten. Het realiseren van jaardoelen 
betekende succes voor de deelnemers en een volgende stap in 
hun leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Succes is een 
proces en niet een gebeurtenis. En wanneer je de juiste 
stappen in de juiste volgorde op het juiste moment vanuit de 
juiste mindset zet, dan krijg je een voorspelbare uitkomst. En 
hiermee maak je succes voorspelbaar voor jezelf.  
 
Een duidelijke visie 
 
Alles komt van binnenuit. Je zal vertrouwen in jezelf moeten 
hebben. Dat betekent dat je van je eigen sterktes moet 
uitgaan, jouw eigen plan dient te hebben en je eigen dromen 
dient na te streven. Dromen die natuurlijk wel een win-win-
win hebben. Je bent niet alleen op de wereld. Werkelijk succes 
betekent dat anderen en de maatschappij hier ook beter van 
worden. Je kan pas succesvol zijn en blijven als er genoeg 
vraag van anderen is naar hetgeen jij levert. Of dit nu een 
dienst of een product is maakt geen verschil. Dat de 
maatschappij hier niet onder mag lijden, lijkt mij 
vanzelfsprekend.  
 
Waarden gedreven handelen brengt op een natuurlijke 
manier een win-win-win met zich mee. Je gaat automatisch 
meer doen van hetgeen je leuk vindt. Ontdek of herontdek 
waar jij enthousiast over bent, jij energie van krijgt en plezier 
aan beleeft.  
• Maar wat is nu wat jij echt leuk vindt? 
• Waar word jij enthousiast van? 
• Wat geeft jou eigenlijk energie?   
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Hoe eenvoudig deze vragen ook lijken, de antwoorden zijn 
vaak minder eenvoudig te geven.  
 
Neem een besluit 
 
Ook al weet je nog niet precies wat de antwoorden zijn, neem 
nu wel een besluit om uit te zoeken wat jouw antwoorden zijn. 

• Wat is jouw stip op de horizon?  
• Waar wil jij over 3 tot 5 jaar staan? 
• Waar liggen jouw talenten? 
• Waar ben je enthousiast over? 
• Waar krijg jij energie van? 
• Wat vind je nu echt leuk om te doen? 
• Waar beleef jij heel veel plezier aan? 

Wanneer je jouw antwoorden vindt dan zal de beloning groot 
zijn. Voor werkelijk succes zal je de combinatie dienen te 
vinden van jouw talent, enthousiasme en plezier.  
 
Tijd is beperkt voorhanden. Wij hebben allemaal 24 uur elke 
dag weer. Hiermee zal je het moeten doen.  
 
Het is veel eenvoudiger om prioriteiten te stellen als je een 
heldere visie voor ogen hebt waar je over drie tot vijf jaar wil 
staan. Je gaat veel sneller nee zeggen tegen zaken die niet in 
lijn zijn met deze visie. En je kan niet overal even succesvol 
mee zijn en dus zal je meer nee moeten gaan (leren) zeggen.   
 
Ook ben je bereid tijd en energie in de verdere ontwikkeling 
van je talenten te steken, niet als doel op zich maar als 
logische invulling van je tijd en energie. In plaats van moeten 
is het meer een spel, waarin je steeds beter wordt en waar je 
naar een stip op de horizon toewerkt.  
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Je gaat vanuit eigen waarden werken. Waarden die borgen 
dat jouw plezier voorop blijft staan. Energie heb je dan in 
overvloed beschikbaar. En alles is energie. Succesvol zijn 
begint met het beschikken over voldoende energie. 
 
Succesvolle mensen zijn gepassioneerd 
 
Wanneer je echt enthousiast over iets bent, of dit nu 
financieel, fysiek of mentaal is, dan vind je een manier om dit 
te bereiken. Enthousiasme geeft niet alleen energie maar 
stimuleert ook je creativiteit. Zonder energie en creativiteit 
los je geen (grote) problemen op.  
 
Passie voelen voor iets of iemand betekent dat je een sterke 
emotie voelt. Een sterke emotie geeft een sterke drive en is 
totaal iets anders dan ‘geïnteresseerd’ zijn in iets of iemand. 
 
Passie en enthousiasme voel jij en anderen voelen dit en zien 
dit ook. En of je het nu passie noemt of enthousiasme, beiden 
voel je in je lichaam. De grote vraag is dus: Waar ben jij echt 
gepassioneerd over? Wat maakt je super enthousiast?  
 
Wanneer je dit (her)ontdekt dan kan je met heel je hart 
hieraan gaan werken. En wanneer je jouw ziel en zaligheid 
erin legt dan is de kans bijzonder groot dat je hier ook 
supergoed in gaat zijn.  Neem je voor om niet eerder op deze 
ontdekkingsreis te stoppen dan dat je weet waar jij 
gepassioneerd over bent.  
 
Iedere werkgever en opdrachtgever is op zoek naar mensen 
die in zichzelf geloven, een eigen visie hebben en in staat zijn 
om deze visie te realiseren en dus resultaten leveren. Pak 
jouw kans, realiseer jouw jaardoel en zet de volgende stap in 
jouw leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.  
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Veranderingen zijn noodzakelijk    
(en de enige constante) 
 
Veranderingen zijn vaak niet makkelijk en zeker niet als het 
grote veranderingen zijn. Maar als je andere resultaten wil 
gaan behalen dan zijn veranderingen wel noodzakelijk.  
 
Vanuit de natuurkunde en kwantumfysica weten we dat alles 
energie is, dat energie nooit stil staat en er dus altijd sprake 
is van beweging en veranderingen. Het zijn deze bewegingen 
en veranderingen die je overal terugziet in de natuur, van 
lente, zomer, herfst en winter, van de dag die overgaat in de 
nacht, de afwisseling van eb en vloed en natuurlijk nog heel 
veel andere verschijnselen.  
 
En op een dieper niveau leert de kwantumfysica ons dat ook 
de allerkleinste deeltjes die de bouwstenen zijn van ons 
universum (en ook de bouwstenen van jou en mij), nooit 
stilstaan, dus altijd in beweging zijn. Deze bouwstenen van 
het universum zijn pure energie.  
 
Veranderingen zijn de enige constante. Alles zal altijd blijven 
veranderen, dus ook in jouw omgeving. Het is de aard van de 
natuur en de natuurwetten waar wij allemaal onderdeel van 
uitmaken. Het heeft natuurlijk geen enkele zin je te verzetten 
tegen natuurwetten die altijd gelden.  
 
Je verzet je toch ook niet tegen de zwaartekracht wet? De 
zwaartekracht wet is een gegeven net als dat veranderingen 
de enige constante zijn een gegeven is. Je kan natuurwetten 
beter voor je laten werken en mee bewegen met de krachten 
van de natuur. Je kan beter mee bewegen met de 
veranderingen die zich voordoen dan vechten tegen 
veranderingen.  
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Vanuit het mee bewegen met veranderingen breng je jouw 
eigen gewenste veranderingen aan, maar dat is geheel iets 
anders (en kost veel minder energie), dan vechten tegen de 
veranderingen. Meezwemmen met de stroom van de rivier 
kost nauwelijks energie in vergelijking tot tegen de stroom 
van de rivier inzwemmen.  
 
En toch zijn er maar weinig mensen die op een soepele manier 
met veranderingen omgaan. En alleen om deze reden ligt het 
voor de hand dat ook de mensen uit jouw omgeving afwijzend 
staan tegenover veranderingen en je daarom dus niet 
automatisch zullen steunen als jij wel veranderingen in gang 
wil zetten.   
 
Wanneer anderen dit niet van je gewend zijn of zelf bang zijn 
voor veranderingen, dan is hun automatische reactie veelal 
om jou ervan te overtuigen dat je het fout ziet en je vooral 
moet blijven doen wat je altijd gedaan hebt. Hiermee 
projecteren zij hun eigen angsten weliswaar op jou, toch kan 
hun houding en opstelling je absoluut in belangrijke mate 
beïnvloeden.  
 
Indien je niettemin toch doorzet kan je te maken krijgen met 
afwijzing van hen, waarmee zij alsnog proberen de ingezette 
veranderingen ongedaan te maken, terwijl veranderingen in 
lijn zijn met de natuur, de natuurwetten en de enige constante 
zijn. 
 
Weet dat afwijzing ook bij het veranderingsproces hoort. Op 
het moment dat je een ambitieus doel stelt, dan weet je dat je 
tegen zaken gaat aanlopen die nieuw voor je zijn. Dit kan je 
niet voorkomen, het is nu eenmaal een ambitieus doel. We 
noemen het dan een ‘probleem’ of een ‘gap’ die je dient te 
overbruggen. Feitelijk is het niets anders dan de hindernis die 
je tegenkomt om vanuit de huidige situatie aan te komen in 
de gewenste situatie.   
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Weerstand is niet goed of slecht. Gebruik de weerstand, doe 
er wat mee. Accepteer dat er weerstand is net zoals er flow is. 
Zonder weerstand kan er geen flow zijn, net als er geen vloed 
bestaat zonder dat er eb is.  
 
Luister naar de argumenten van de ander, communiceer 
handiger, wees creatief en maak je plan beter. Alles is relatief, 
ook jouw problemen, pijn en boosheid. Soms moeten we onze 
eigen omstandigheden alleen in een ander perspectief 
plaatsen om ons weer oké te voelen.  
 
Alles ziet er anders uit als je het perspectief veranderd 
waaruit je waarneemt. Je kan bijvoorbeeld wat meer afstand 
nemen tot het probleem en je kan ook iemand anders gaan 
helpen op momenten dat je weerstand ervaart en het tegenzit. 
Dit kan je helpen om je eigen stemming te veranderen van 
negatieve gevoelens in positieve gevoelens. De keuze is altijd 
aan jou. In deel 2 ga ik hier uitgebreid verder op in. 
 
Door een klein beetje afstand te nemen en rationeel naar het 
probleem te kijken, het probleem te analyseren en het slechts 
denkbare scenario te schetsen en de waarschijnlijkheid 
hiervan te benoemen, kan het zo maar zijn dat jouw probleem 
helemaal geen groot en waarschijnlijk probleem blijkt te zijn. 
 
Besef hierbij ook dat als je andere uitkomsten wil gaan 
ervaren, als je werkelijk de volgende stap wil gaan zetten, dat 
afwijzing daar in meer of mindere mate bij hoort. En daarom 
zal je moedig dienen te zijn en moed dienen te ontwikkelen. 
 
De een gaat van nature makkelijker om met afwijzing dan de 
ander. Iedereen zal zijn eigen manier dienen te vinden om 
hiermee om te gaan. Afwijzing hoort bij het leven en op de 
doelen stellen reis ga je een manier vinden om hiermee te 
dealen.  
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Tenminste, als je plezier, geluk en energie centraal zet. Alleen 
dan heb je voldoende brandstof om de reis te volbrengen.  
 
Wanneer je geen enthousiasme en plezier ervaart aan de 
activiteiten en werkzaamheden dan ga je echt niet de tijd en 
energie vinden en besteden om de volgende stap te zetten. Je 
zal dan niet bereid zijn de prijs te betalen die nodig is om de 
volgende stap te zetten. Moed zal ontbreken. 
 
Maar weet: ‘Je betaalt altijd een prijs’. Door niet te 
veranderen en niet te groeien betaal je de prijs van verveling, 
frustratie, teleurstellingen en misschien zelfs wel de prijs van 
enorme boosheid.  
 
Alleen door je eigen lange termijn plezier, geluk en de win-
win-win centraal te zetten zal je wel bereid zijn de prijs te 
betalen om je doelen te realiseren. Een volgende stap zetten 
vergt nu eenmaal tijd, energie en moed.  
Je zal nieuwe vaardigheden, kennis en routines dienen aan te 
leren. Je zal vele uren, misschien wel dagelijks, dienen te 
oefenen om dit mogelijk te maken.  
 
Dit ga je nooit doen als je geen plezier aan de activiteiten zelf 
beleeft, je doodmoe van de acties wordt die je onderneemt en 
de gehele dag met een chagrijnig gezicht rondloopt.   
 
Het onderliggende proces – de reis naar jouw doel – bepaalt of 
je jouw doel wel of niet met plezier, enthousiasme en energie 
bereikt. Jouw doel is jouw richtpunt waar je acties op gericht 
zijn, maar de activiteiten die je vanuit de juiste mindset 
onderneemt om je doel te bereiken zijn doorslaggevend voor 
het succes of falen hiervan. Een proces (de doelen stellen reis) 
waar je plezier aan beleeft, enthousiast over bent en waar je 
energie van krijgt, die ga je tot het einde doorlopen en dus 
behaal je jouw doel. 
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Creëer daarom altijd jouw eigen levensontwerp en zet daarbij 
plezier en geluk centraal en bepaal en communiceer de win-
win-win. 
 
Laat je niet langer tegenhouden door angsten, maar wees 
moedig. Ambitieuze doelen stellen houdt nu eenmaal in dat je 
een ‘gap’ dient te overbruggen en dat brengt nu eenmaal 
bepaalde angsten en onzekerheden met zich mee.  Dat is niet 
erg en vormt ook geen belemmering om te slagen. Herken de 
angsten en onzekerheden, wees moedig en onderneem actie.   
 
Stappenplan en routekaart  
 
De Doelen Stellen Gids is een stap voor stap proces voor 
iedereen die een volgende stap wil zetten op het gebied van 
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, waarbij jij plezier, 
enthousiasme en energie centraal zet.  
 
We weten allemaal wat er gebeurt als je geen of een te zwakke 
fundatie onder een gebouw legt. Het gebouw trekt dan scheef, 
zakt weg of stort zelfs in. Een bouwer start het bouwproces 
niet eerder op dan dat een stevige fundatie gelegd is.  
 
En dat is wat jij nu ook gaat doen!  
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Mijn persoonlijke verhaal 

Een volgende stap zetten, op welk levensgebied dan ook, is een 
grote verandering. Ik gaf al aan dat lang niet iedereen 
automatisch veranderingen zal omarmen.  
 
De mensen waarvan je wil dat zij de verandering wel gaan 
omarmen zullen veel eerder bereid zijn om de verandering te 
accepteren als zij begrijpen ‘waarom’ dit belangrijk is. Ook 
willen zij weten wat jouw motieven zijn. Deze vraag stellen 
jouw toehoorders automatisch. Misschien niet altijd hardop 
maar dan in ieder geval in gedachten. 
 
Ik deel nu mijn persoonlijke verhaal met je zodat je weet 
waarom ik dit boek schrijf en met je deel, waar ik vandaan 
kom en waar ik naar toe wil gaan. 
 
Ik ben Jeroen Langeveld. Ik ben 54 jaar oud, getrouwd met 
Lianne en vader van Kevin en Patty. Ik voel me fit, sterk en 
gezond. Maar dat is niet altijd zo geweest.  
 
Mijn start was niet echt goed, want bij mijn geboorte ging het 
bijna gruwelijk mis. Met een navelstreng om mijn nekje en in 
een stuitbevalling betrad ik deze wereld.   
 
De dokter had de blinde paniek in zijn 
ogen staan toen hij tegen mijn moeder zei: 
‘Mevrouw, gaat u zich niet al te veel 
hechten aan uw kind… hij gaat het 
waarschijnlijk niet redden’.  
 
Tegen de verwachting in mocht ik na 6 
weken intensive care het ziekenhuis 
verlaten. Een veel te mager en iel 
mannetje met een zwakke gezondheid 
met zware astmatische bronchitis.     
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Dat is voor mij veranderd toen ik aan krachttraining ben gaan 
doen. Ik vond het leuk, stelde mijzelf doelen en werd snel 
sterker en kreeg veel meer lucht. Mijn longcapaciteit werd 
snel veel groter. Sindsdien heb ik het nooit meer benauwd 
gehad. Een nieuwe wereld ging voor mij open.  
 
Het heeft mij geïnspireerd om ook op andere gebieden van 
mijn leven doelen te stellen en resultaten te behalen. Maar 
niet ten koste van alles. Omdat ik ervaren heb wat het 
betekent als je gezondheid niet in balans is, staat bij mij de 
balans altijd centraal en zet ik mijn vitaliteit altijd op de 
eerste plaats.  
 
Ik ga uit van een balans tussen de verschillende 
levensgebieden en ik bereik mijn doelen op een manier 
waarbij de balans tussen plezier, resultaten en vrijheid 
centraal staat.  
 
En voordat je denkt, oh nee toch niet weer zo’n 
gezondheidsfreak, wees gerust, dit boek gaat niet over 
gezondheid. Ik houd van een wijntje op z’n tijd en een lekker 
gebakje sla ik zeker niet af. Maar wel bewaar en bewaak ik 
automatisch de balans.  
 
Ik heb meer balans gevonden door het stellen van persoonlijke 
doelen. Van jongs af aan heb ik interesse getoond in succes en 
persoonlijke ontwikkelingsboeken. Spannende leesboeken 
interesseerden mij niet. Boeken moesten mij iets opleveren, 
moesten nut en betekenis hebben. En heel veel van deze 
boeken gaven mij wel een goed gevoel maar gaven mij geen 
praktische handvatten.  
 
Wat ik nodig had was een gestructureerd stap voor stap proces 
en een upgrade van mijn mindset om te kunnen groeien in 
persoonlijk leiderschap en ontwikkeling.  
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In vele boeken, workshops en trainingen heb ik kleine stukjes 
van de puzzel aangereikt gekregen. Maar nergens vond ik de 
echte antwoorden en niemand reikte mij een praktisch stap 
voor stap proces aan wat ik kon volgen om ook daadwerkelijk 
een volgende stap te zetten en meer successen te gaan 
behalen.  
 
En pas nu kan ik hiervan de waarde inzien. Omdat ik nergens 
dit stap voor stap proces kon vinden ben ik blijven zoeken naar 
antwoorden. Maar het is de vraag vanuit de Scheybeeck 
Academy geweest die mij heeft geïnspireerd om zelf met 
antwoorden te komen en zelf dit stap voor stap proces te gaan 
opzetten, toe te gaan passen, aan de deelnemers van de 
Scheybeeck Academy te gaan overdragen en het proces te 
blijven verbeteren.  
 
En misschien hebben wij allemaal wel een soortgelijk doel in 
ons leven? Misschien moeten wij zelf de antwoorden gaan 
formuleren op de vragen waarmee wij rondlopen? Hebben wij 
allemaal een grote visie te ontwikkelen en een missie te 
vervullen? Ik heb een grote visie voor ogen en een missie te 
vervullen. 
 
Het is mijn missie om iedereen die een volgende stap wil 
zetten op het gebied van leiderschap en persoonlijke 
ontwikkeling een routekaart te geven om jaardoelen te 
bereiken, en een inspirerende visie te ontwikkelen. 
 
En wat is mijn visie? Ik zie duizenden waarden gedreven 
ambitieuze mensen een volgende stap zetten op het gebied 
van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ik zie hen heel 
enthousiast elke dag vol energie aan hun inspirerende visie 
werken, plezier uitstralen en vertrouwen in hun toekomst 
hebben.  
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Deel 1 
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De fundatie  

Jij gaat in deel 1 van dit boek een stevige fundatie onder jouw 
leiderschap en persoonlijke ontwikkeling leggen. En wanneer 
jij de fundatie hebt gelegd, dan kan je verder bouwen. Je 
bouwt dan stap voor stap verder op de fundatie die je nu gaat 
leggen. Een fundatie die gevormd wordt door: 

• Jouw missie. 
• Een heldere visie. 
• Waarden gedreven te handelen. 
• Je kwaliteiten vanuit de juiste rol te gaan inzetten. 
• Een paar eenvoudige principes voor jezelf te gaan 

bepalen hoe jij wil werken. 
De belofte die ik jou nu doe is dat jij na het lezen van dit boek 
eenvoudig in staat bent om: 

1) Je missie, visie en waarden te benoemen. 

2) Jouw kwaliteiten vanuit de juiste rol in te zetten. 

3) De 8 stappen om jaardoelen te bereiken succesvol te 
doorlopen. 

4) Een volgende stap in jouw leiderschap en persoonlijke 
ontwikkeling te zetten. 

Veranderingen doorvoeren is vaak niet eenvoudig. Om een 
bestaande situatie daadwerkelijk te veranderen dien je 
immers te ‘vechten’ tegen deze bestaande situatie en alle 
betrokken partijen die hier deel van uitmaken. En de 
overgrote meerderheid van alle betrokken mensen wil 
helemaal niet veranderen.   
 
De Gausscurve maakt dit in een oogopslag duidelijk. Een 
grote groep van mensen wil niet veranderen.  
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Een ‘gedwongen’ verandering - hoe rationeel noodzakelijk 
deze ook is - levert heel vaak weerstand op en gaat gepaard 
met allerlei emoties als irritatie, onbegrip, boosheid, 
machteloosheid etc. En dat is niet nodig, het is contra 
productief en trekt je eigen accu leeg en daarmee je 
persoonlijke energievoorraad zodat je ook geen gewenste 
verandering meer in gang kan zetten.   
 
De energie die hiervoor nodig is zal je simpelweg ontbreken. 
En als jij wel een (noodzakelijke) verandering wil doorvoeren 
dan krijg jij hoogstwaarschijnlijk te maken met deze 
weerstand. Het risico hiervan is dat jouw focus hierdoor 
binnen de kortste keren gericht is op hetgeen je niet wil. 
 
Je focus richten op iets wat je niet wil is niet een heel 
effectieve strategie om te bereiken wat je wel wil. Er ontstaat 
veelal een ketting van acties die tot nieuwe reacties leiden.  
 
Het verband tussen de acties en reacties is vaak niet 
eenvoudig vast te stellen. Vele factoren zijn hierop van 
invloed. Factoren waar je helemaal geen controle over hebt. 
De onderliggende motieven en de eigen agenda’s van 
betrokkenen die niet willen veranderen worden niet 
uitgesproken en zijn niet helder.  
 
Gevoelsmatig merken we wel dat er iets niet klopt. Te vaak 
wordt niet uitgesproken wat men wel denkt, voelt en vindt. 
De non-verbale communicatie is niet congruent met hetgeen 
verbaal wordt gecommuniceerd. Om toch de gewenste 
resultaten te bereiken en de verandering succesvol door te 
voeren is heel veel doorzettingsvermogen, kracht en energie 
nodig.  
 
Chinezen hebben hier een toepasselijk gezegde voor welke 
luidt: ‘Als je te veel tegenwind hebt, fiets je misschien wel de 
verkeerde kant op.’   
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Is er dan geen andere manier vraag jij je misschien nu wel af? 
Deze vraag heb ik in de coaching met anderen en voor mijzelf 
ook heel vaak gesteld. 

En door hier veel over te lezen, na te denken, het toe te passen, 
bij te sturen op feedback en vooral te blijven experimenteren 
ben ik tot de conclusie gekomen dat er inderdaad een andere 
weg is. 

Alles wat je aandacht geeft groeit 
 
Wanneer je focus indirect gericht is op hetgeen je niet wilt dan 
krijg je dus te maken met steeds meer situaties die je niet wil. 
Het probleem wordt daarmee groter, evenals de strijd, 
frustratie en weerstand.  

Bij bestaande situaties die je tracht te veranderen omdat deze 
ongewenst zijn is je focus onbewust en indirect altijd gericht 
op hetgeen je niet wil. Daarmee volg je een strategie die vanaf 
moment 1 gedoemd is te mislukken. 

Voor elk probleem is een oplossing te vinden als je weet door 
te dringen tot de kern van het probleem. Zolang je niet weet 
door te dringen tot de kern van het probleem is elke poging 
om tot een oplossing te komen slechts symptoombestrijding. 
Dan is elke oplossing net als het aspirientje tegen de 
hoofdpijn. In het beste geval geeft het tijdelijk verlichting, 
maar de oorzaak van de hoofdpijn neem je niet weg met een 
pilletje. 

De kern van het probleem van moeizame verandertrajecten 
die te vaak volledig mislukken is dat je aandacht gericht is op 
de ‘oude ongewenste’ situatie. Niet bewust en ook nog indirect! 
En bij alles wat niet bewust en ook nog indirect geschiedt is 
het heel lastig om een oorzaak te koppelen aan een probleem.    
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Actie is reactie is een natuurwet en geldt dus altijd. Er is dus 
ook altijd een oplossing te vinden voor een probleem.  

Dat betekent dat er ook een alternatieve route is om 
veranderingen door te voeren. Een route zonder de strijd, 
frustratie en weerstand. Een weg waarbij de focus gericht is 
op hetgeen je wel wil. Een weg die je leidt naar een stip op de 
horizon. Een weg die jouw visie realiteit maakt, zonder te 
moeten vechten en zonder grote weerstand. 

Wanneer je de routine ontwikkelt om een heldere visie te 
ontwikkelen, een visie waar jij blij van wordt, waar je energie 
van krijgt, die tot je verbeelding spreekt en welke ook anderen 
inspireert en motiveert, dan is je focus volledig op deze nieuwe 
en gewenste situatie gericht.  

Alles wat je aandacht geeft dat groeit. Doordat je focus 
volledig gericht is op een nieuwe nog te realiseren visie is het 
niet nodig om te vechten tegen de bestaande ongewenste 
situatie. Daarmee sluiten anderen zich vrijwillig aan om de 
visie realiteit te laten worden. In plaats van strijd en 
weerstand ontstaat momentum, synchroniciteit en flow.   

Flow is wat je wil ervaren. Flow is de staat waarin je verkeert 
als alles vanzelf lijkt te gaan, het geen enkele inspanning kost 
en het eindresultaat je verwachtingen overtreft. Flow en 
weerstand zijn elkaars tegenovergestelde. Daar waar je 
weerstaand ervaart kan dan ook geen sprake zijn van flow. En 
wil je meer flow in jouw leven ervaren, dan zal je bewust 
moeten worden van elke vorm van weerstand die je ervaart. 
Zodra je bewust wordt van weestand kan je mee gaan bewegen 
en de energiestroom aanwenden om een door jouw gewenste 
richting in te slaan. In deel 2 van dit boek komt dit uitgebreid 
aan de orde.   
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Om anderen mee te krijgen in de richting die jij wil inslaan 
dien je transparant, waarden gedreven en inspirerend te zijn.  

Ook de onderliggende motieven dienen voor alle stakeholders 
duidelijk benoemd en super helder te zijn. De basis hiervoor 
leg je in een nieuwe visie die geheel is opgebouwd uit 
componenten die je wel wil. Alle mogelijkheden liggen dan nog 
open. Er is geen sprake van voldongen feiten en bestaande 
situaties, maar alles is nog mogelijk. Er zijn alleen kansen.  

Het aantrekkelijke van een nieuwe visie is dat je deze zo 
aantrekkelijk kan maken als je zelf maar wil. Het voordeel 
van een aantrekkelijk visie is dat deze inspireert en motiveert. 
En daarmee aanzet tot geïnspireerde actie.  
 
Het resultaat hiervan is: 

• Je beleeft plezier aan de actie zelf.  
• Er is geen sprake van uitgestelde beloning maar een 

directe beloning. Veelal moet de uitgestelde beloning ons 
op de been houden. Het idee dat ergens aan het eind van 
de reis de beloning op ons ligt te wachten. Een beloning 
die alle strijd, weerstand en negatieve emoties die we 
tijdens de reis hebben ervaren moet compenseren.  

• Uiteindelijk ervaar je alleen maar teleurstellingen, ook 
als de beloning wel ontvangen wordt.  

• Hoe vaak heb je zelf niet ervaren dat de beloning (het 
bereiken van je doel) toch niet heeft gebracht (plezier, 
voldoening, erkenning etc.) die je had verwacht te 
krijgen? 

 
Het kan ook anders. Er is een meer aantrekkelijke weg. Een 
weg waar je hart wat sneller van gaat kloppen.   
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Het enigste wat je dient te doen is een visie ontwikkelen waar 
je hart sneller van gaat kloppen. Waarbij je een weg volgt die 
zich kenmerkt door momentum, synchroniciteit en flow. Een 
visie die je dusdanig inspireert en motiveert dat je bereid bent 
hieraan vast te houden.  
 
Natuurlijk betaal je ook dan een prijs. Elke visie die je wil 
verwezenlijken kost tijd en energie en dus betaal je een prijs, 
maar dan wel een prijs die je met plezier betaalt. 
 
Dus als jij klaar bent om de aan te vangen met deze reis, dan 
deel ik met veel plezier de routekaart met jou. 
 
Missie, de basis voor succes 

Het is mijn missie om iedereen die een volgende stap wil 
zetten op het gebied van leiderschap en persoonlijke 
ontwikkeling een routekaart te geven om jaardoelen te 
bereiken, en een inspirerende visie te ontwikkelen. 
 
Wil jij een volgende stap op het gebied van leiderschap en 
persoonlijke ontwikkeling zetten dan zal je constant extra 
waarde dienen toe te voegen en je team mee te krijgen. 
Waarde toevoegen gaat niet vanzelf. Je team gemotiveerd 
houden en meekrijgen ook niet. Het vergt een strategie en een 
routekaart. 
 
Wanneer jij ambities hebt dan vraag jij jezelf waarschijnlijk 
af: 

1) Wat moet ik doen om een volgende stap op het gebied 
van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling te zetten? 

2) Wat kan ik zelf proactief ondernemen om mijn kansen 
te maximaliseren? 

3) Welke strategie kan ik het beste hanteren?    
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Voordat ik antwoorden op deze 3 vragen ga geven ga ik je eerst 
mijn ervaringen delen wat succesvolle bedrijven anders doen 
dan niet succesvolle bedrijven. 
 
Succesvolle bedrijven zijn wezenlijk anders 
 
Succesvolle bedrijven doen wezenlijk iets anders dan niet 
succesvolle bedrijven. Succesvolle bedrijven: 
 
• Hebben impact. 
• Hanteren systemen. 
• Werken gestructureerd. 
• Geven invulling aan een aantal kritische succesfactoren.  

 
In de loop de jaren heb ik een aantal kritische succesfactoren 
kunnen afleiden bepalend voor het succes van succesvolle 
bedrijven die impact hebben. De niet succesvolle bedrijven, de 
bedrijven die geen impact hebben, laten op 1 of meerdere van 
deze kritische succesfactoren grote steken vallen. 
 
Misschien vraag jij je nu af wat een volgende stap te maken 
heeft met het wel of niet succesvol zijn van het bedrijf waar je 
werkt? 
 
Je kan nog zo gedreven zijn, over nog zo veel talenten en 
kwaliteiten beschikken, als je bij een niet succesvol bedrijf 
werkt ga jij ook niet succesvol zijn. De mogelijkheden om 
verder te groeien zullen altijd beperkt zijn en beperkt blijven. 
Dus wil jij doorgroeien op het gebied van leiderschap en 
persoonlijke ontwikkeling dan zal je: 
 

1. Bij een succesvol bedrijf moeten (gaan) werken.  
2. Zelf een succesvol bedrijf moeten gaan opstarten. 
3. Samen met een team de kar moeten gaan trekken om 

de turn-around bij een niet succesvol bedrijf te maken 
en het wel succesvol te gaan maken.    
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Wanneer is een bedrijf succesvol? 
 
Er zijn vele definities van een succesvol bedrijf. Bottom line 
komt het voor mij neer op een waarden gedreven manier 
genoeg winst maken en voldoende cash genereren om de groei 
ambities te verwezenlijken en de toekomst vol vertrouwen 
tegemoet te zien. 
 
Waarden gedreven handelen staat voor mij centraal. Niet het 
korte termijn financieel gewin maar een langetermijnvisie die 
vertrouwen geeft, waar de klant centraal staat, waar je op een 
nette manier waarden gedreven zaken doet, resulterend in 
(financieel) succes.  
 
Stap voor stap blijf jij persoonlijk stappen zetten op het gebied 
van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling, en help jij op 
jouw beurt weer om jouw business en bedrijf naar een hoger 
level te brengen, een waarden gedreven business die op haar 
beurt ook weer een belangrijke maatschappelijke bijdrage 
voor al haar stakeholders levert. Een echte win-win-win! 
 
Voor mij begint succes met het hebben van een missie. De 
missie is altijd leidend en bepalend voor het succes. Het maakt 
hierbij niet uit of je werknemer bent of business eigenaar 
bent. Zonder een missie ontbreekt de prioriteit, ontbreekt de 
richting en ontbreekt de drive om elke dag weer een stapje 
voorwaarts te zetten. 
 
Zonder missie doe je jouw ding en misschien doe je het nog 
(heel) goed ook. En toch kan je het gevoel hebben dat er iets 
ontbreekt. Je doet wat er van je verlangd wordt, je doet wat 
gedaan moet worden, omdat de klant dit wil, omdat je baas dit 
wil of omdat jij zelf vindt dat je dit moet doen. 
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Je mist misschien de echte uitdaging, de gedrevenheid die je 
eerder wel hebt gehad en/of je ziet weinig kansen om verder 
door te groeien en een volgende stap te zetten. Een volgende 
stap in je ontwikkeling, in je carrière en/of misschien wel een 
volgende financiële stap. 

Een persoonlijke missie kan je hierbij helpen, tenminste als je 
een missie kiest die: 

• Waardevol voor je is. Een waardevolle missie gebaseerd
op jouw persoonlijke waarden.

• Waar je plezier aan de acties zelf beleeft, energie van
krijgt en enthousiast over bent.

• Een leven lang elke dag stap voor stap aan wil werken.

Kritische succesfactor 1:  
Het hebben van een missie 

Een missie is het startpunt. Maar om daadwerkelijk de 
volgende persoonlijke stap te zetten dien je: 

1) Een missie te hebben.
2) Een heldere visie voor ogen te hebben.
3) Waarden gedreven te handelen.
4) De juiste rol op te pakken en je kwaliteiten in te zetten om

je visie te realiseren.
5) De 8 stappen te doorlopen om jaardoelen succesvol te

realiseren

Hoe je voor jezelf een natuurlijke missie kan formuleren en 
afleiden uit een visie, basiswaarden en de rol die je vervult, 
laat ik je zien in hoofdstuk ‘waarden gedreven handelen heeft 
de toekomst’.  
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