
Wat zijn jouw
coachingsdoelen?

R E F L E C T I E M O M E N T

Dit document is bedoeld om jou te helpen jouw
coachingsdoelen te bepalen. Wat verwacht je van je

coaching met mij? Wat wil je graag bereiken?



Primaire coaching doelen

Voorbeeld
doelstellingen

Ik weet dat ik
geslaagd ben
als ik:

De Zelfzorg Expert
www.dezelfzorgexpert.be

Bepaal tot 3 primaire doelen waarop jij wil focussen tijdens ons coaching
partnerschap. De doelen moeten uitdagend genoeg zijn, zodat je er iets aan
hebt. Ook is het belangrijk dat ze realistisch zijn, zodat ze haalbaar blijven. Om
je op weg te helpen kan je jezelf de volgende vraag stellen:

HOE PRECIES ZOU JIJ WILLEN DAT JIJ, OF JE LEVEN, ER ANDERS UITZIET NA
JE COACHING TRAJECT BIJ MIJ?

 
Geef elk focuspunt een titel en noteer er een meetbaar resultaat bij. Hoe zal jij
weten dat je geslaagd bent in het behalen van dit doel?

E-mail: hallo@dezelfzorgexpert.be
Tel: 0485 12 88 62

1) Minder piekeren

minstens 2 dagen per week
beter slaap
 in plaats van 3 keer per nacht
nog maximaal 1x wakker word
1x per week een half uur rust in
mijn hoofd kan voelen

2) Meer genieten van het leven

minstens 1 keer per week kan
zeggen dat ik een leuke dag had
elke dag van de week een
geluksmomentje kan ervaren
het gevoel van gejaagdheid met
minstens 30% kan verminderen 

Focuspunt 1:

Focuspunt 2:

Focuspunt 3:

Ik weet dat ik geslaagd ben als:

Ik weet dat ik geslaagd ben als:

Ik weet dat ik geslaagd ben als:



Secundaire coaching doelen
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Deze secundaire coaching doelen zijn bedoeld om je coaching nog extra
waarde te geven. Je kan hier zelf mee aan de slag wanneer jij dat wil.

Handige tips voor het bepalen van jouw secundaire doelen:

E-mail: hallo@dezelfzorgexpert.be
Tel: 0485 12 88 62

Deze doelen zijn een secundaire focus van onze coaching. Het zijn
meestal kleine dingen die al een tijdje aan je knagen, zoals eindelijk
komaf maken met bepaalde zaken. Enkele concrete voorbeelden: die
ene kast die altijd uitpuilt van de rommel opruimen, elke dag iets liefs
tegen mijn partner zeggen, 3 keer per week sporten, ...

De secundaire doelen staan los van de primaire focuspunten

Je moet je secundair doel in één zin kunnen formuleren

Ook dit doel moet meetbaar zijn op de één of andere manier

Doel 1:

Doel 2:

Doel 3:

Doel 4:

Doel 5:

Doel 6:

Doel 7:


