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7 OORZAKEN WAAROM JE JE DOEL NIET BEHAALT 
 
1. JE DOEL IS NIET DUIDELIJK 

Formuleer een helder en duidelijk doel. Dát doel is jouw stip 
op de horizon. Niets zou je hiervan moeten afleiden. Zorg 
dat je doel groot genoeg is, maar neem kleine stappen om 
dat doel te behalen.  

 
2. SUCCES IS EEN KEUZE! 

‘Winners have simply formed the habit of doing things losers 
don’t like to do’ aldus Albert E. Gray. Succes heb je zelf in de 
hand. Creëer een mindset voor succes, alles is bereikbaar, 
alles kan. Geloof in jouw succes. Succes is helemaal geen 
toeval. Alles kun je trainen, maar als je niet traint zul je ook 
geen kampioen worden.  
 

3. STAY FOCUSED 
Blijf taakgericht, doelgericht en met het volste vertrouwen 
werken aan jouw geformuleerde doel. Er is tegenwoordig 
zoveel afleiding in de vorm van mail, social media, appjes 
etc. Maar laat je hierdoor niet afleiden. Je hebt een afspraak 
met je jezelf gemaakt je doel te bereiken en hou jezelf aan 
die afspraak. Doe alles wat nodig is. 
 

4. GA DOOR WAAR ANDEREN ZOUDEN STOPPEN 
Geef niet op als het even niet mee zit. Remember your goal! 
Als jouw doel niet groot genoeg is, als jouw vuur niet groot 
genoeg is voor je geformuleerde doel, geef je makkelijker 
op. Hou vol en ga door. Hiervoor moet je natuurlijk wel een 
grote dosis motivatie hebben én gedisciplineerd zijn. 
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5. NEGATIEVE GEDACHTEN 
Negatieve gedachten zijn als onkruid. Ze woekeren door je 
hoofd, ze kruipen in je lijf. Beperkende gedachten beperken  
je handelen, met als gevolg: stagnatie, onzekerheid, twijfel. 
Wat je aandacht geeft groeit en dat geldt ook voor negatieve 
gedachten en de gevolgen die dat met zich meebrengt.  
 

6. UITSTEL 
Ahhhh, dat doe ik morgen wel! We kennen allemaal de 
uitdrukking; van uitstel komt…..? Juist… afstel! Doe wat je 
moet doen om je doel te behalen. Ik leerde van mijn coach 
Michael Pilarzyck 2 jaar gelden de geweldige uitdrukking: 
‘One day leads to a town called nowhere’. Need I say  
more J?  
 

7. ANGST 
Angst (groot of klein) is de állerslechtste raadgever die er is! 
Angst beperkt je, angst maakt je klein, angst maakt je 
onzeker. Ook angst is als onkruid. Onderzoek je angst en 
vraag je af waarom je iets belemmerd om je doel te 
bereiken. Pas dan kun je handelen. En vraag jezelf altijd af: 
‘wat is nu het ergste, het állerergste dat kan gebeuren?’  
 
 
Goed, nu je weet wat je kan beperken in het behalen van je 
doelen, wil je misschien ook weten wat nodig is om jouw 
(inkomens)doorbraak te realiseren? Daar komt ie: 
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7 LESSEN VOOR SUCCES! 
 

1. WAT IS JOUW DROOM? 
Droom groots, wat wil jij het allerliefste bereiken? Waar 
word jij blij van? Maak eens een visionboard en visualiseer 
je doel, jouw droom. Wat heb je dan bereikt? Welk leven 
leid je dan? Hoe ziet dat eruit?  
 

2. WHY DO YOU DO WHAT YOU DO? 
Het gaat niet om wát je verkoopt of hóe jij dat verkoopt. 
Wat drijft jou als ondernemer? Wat is je diepste drijfveer? 
Welk brandend verlangen is er om jouw doel te bereiken? 
Is je passie groot genoeg? Weet waarom je doet wat je 
doet.  
 

3. VERTEL, DEEL & GEEF, MAAR WEES JEZELF 
Geloof in liefde en overvloed.  Vertel je verhaal, geef 
waarde en help (toekomstige) klanten. Wees niet zuinig. 
Wees niet bang om klanten te verliezen. Er is niet voor 
niets een gezegde dat zegt: wie goed doet, goed ontmoet. 
Dat maakt jou aantrekkelijk om mee te werken of 
uiteindelijk een product of dienst bij te kopen. Maar wees 
daarbij vooral jezelf en authentiek.  
 

4. DOE ALLEEN WAT WERKT 
Jij hebt jouw unieke systeem ontwikkeld waarmee jij zorgt 
dat jouw klanten hun resultaten behalen. Ondernemers 
hebben eindeloos veel ideeën. Ga niet eindeloos informatie 
verzamelen, onderzoek niet te lang. Blijf doen wat werkt. 
En als het niet werkt. Stop er dan snel mee en ga iets 
anders doen. Beslis snel, neem actie en verbeter.  
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5. WEES JOUW EIGEN IDEALE KLANT 
Voor wie wil jij het liefst werken? Wat is jouw ideale klant? 
Ga jezelf daarnaar gedragen, zorg dat je begrijpt wat zijn 
of haar problemen zijn, wat wil hij of zij bereiken? Door uit 
te dragen dat jij jouw eigen ideale klant bent, trek je jouw 
ideale klanten aan.  
 

6. WERK MET EEN DUIDELIJK SYSTEEM 
Alles wat je doet, komt voort uit een gedachte. Daar heb 
jij over nagedacht. Die gedachte vat je samen in een 
duidelijk systeem wat voor jouw klanten ook duidelijk is. 
Ze weten wat ze kunnen verwachten om hun resultaten te 
bereiken.  
 

7. VERKOPEN = VERTELLEN 
Zorg voor een uniek en aantrekkelijk verhaal waarmee jij 
je marketing gaat voeren. Deel informatie, geef gratis 
waarde en zorg dat je zichtbaar bent voor jouw doelgroep. 
Focus op slimme marketingmethodes en doe de dingen 
juist die passen bij jou en bij jouw klant.  
 
 
En dan nog 1 laatste tip: het is nooit af! Alles is voor 
verbetering vatbaar, maar als je daar op wacht…….  
 
 
OP EEN SUCCESVOLLE ONDERNEMING!  

 


