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Het ontwikkelen van effectief gedrag 
 

 

Toelichting 

 

Deze oefening is bedoeld om te achterhalen welk gedrag jij op dit moment vertoond om jouw doel te 

bereiken. Welk gedrag laat jij zien die jou niet helpt en welk gedrag laat je zien die jou wel helpt. Ook 

kijken we daarbij naar welke belemmerende overtuigingen er zijn die jou tegenhouden om jouw doel 

te bereiken.  

 

Deze oefening kun je beginnen door te starten met stap 1, waarbij je jouw doel formuleert. Als je merkt 

dat je last hebt van een bepaalde belemmerende overtuiging, dan kun je er ook voor kiezen om te 

beginnen bij stap 4 en dan verder gaat met stap 5, 6, 7 en 8 en daarna naar stap 1, 2 en 3 te gaan.  

 
 

De oefening 

 

Stap 1 Formuleer jouw doel 

Maak jouw doel helder. Probeer kort en helder jouw doel te formuleren in maximaal één zin. Je kunt 

eventueel jouw doel volgens de SMART-methode formuleren. Gebruik daarbij de volgende informatie: 

‘Hoe kan ik een doel formuleren?’  

Wat is jouw doel? 

 

Stap 2 Beschrijf jouw effectieve gedrag 

Welk gedrag heb jij tot nu toe laten zien dat effectief was? Welk gedrag heeft jou tot nu toe geholpen? 

Ga bij jezelf na welke acties en strategieën je op dit moment gebruikt om jouw doel te bereiken. 

 

Stap 3 Beschrijf je niet-effectieve gedrag 

Welk gedrag heb jij tot nu toe laten zien dat niet effectief was? Welk gedrag heeft jou tot nu toe niet 

geholpen? Op welke wijze zorg jij ervoor dat jij jouw doel nog niet bereikt hebt? Welke niet-helpende 

acties en strategieën heb jij gebruikt? 

 

Stap 4 Beschrijf jouw belemmerende overtuigingen 

Welke belemmerende oordelen/overtuigingen heb jij bij jouw effectieve en niet-effectieve gedrag? 

Wat hebben deze belemmerende overtuigingen met jouw zorgen, angsten en weerstand te maken? 

Wat vermijd je eigenlijk? 

 

Stap 5 Beschrijf de winst van jouw gedrag 

http://www.coachingspraktijkvannoije.nl/coaching/hoe-kan-ik-een-doel-formuleren/
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Wat is de winst van jouw gedrag? Wat levert het jou op door dit belemmerende gedrag te laten zien? 

Op de een of andere manier haal je winst uit jouw gedrag en dat belemmert je om jouw doel te 

bereiken en misschien iets te veranderen.  

 

Stap 6 Beschrijf je angsten, zorgen, blokkades en behoeften 

De genoemde belemmerende overtuigingen (aannames, oordelen) beïnvloeden jouw gedrag, dus 

jouw emoties, gevoelens, vaardigheden en kennis. Omschrijf jouw behoeften en angsten/zorgen. 

Kloppen jouw overtuigingen echt?  

 

Stap 7 

Herformuleer jouw overtuigingen of aannames. Herformuleer ze zo dat jouw overtuigingen jou helpen 

om jouw doel te bereiken. 

 

Stap 8 

Omschrijf nu jouw toekomstbeeld. Ontwikkel gedrag om jouw doel te bereiken. Omschrijf 

nauwkeurige welke stappen je daarvoor moet zetten. Wat is de eerste (kleine) stap die je kunt maken. 

Wie of wat kan jou daarbij helpen? Hoe en wanneer wil je jouw stap realiseren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Hendriksen, J (2007) Tools voor de coach. oefeningen ter ondersteuning van het  coachingsproces. Uitgeverij Nelissen: Soest 
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