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1 Inleiding

Voor je ligt Doelgericht werken in 90 minuten. Een beknopte 
gids die het doel heeft de effectiviteit van je werk te vergro-
ten. Dit boek biedt een kort en krachtig overzicht van de 
kracht en betekenis van doelen stellen voor het professionele 
handelen. 

Er is de afgelopen decennia veel gepubliceerd over doelen 
bereiken, maar het thema is natuurlijk veel ouder. Door de 
eeuwen heen zijn mensen bezig geweest met het bereiken 
van doelen en het behalen van resultaten. Wat is nodig om te 
komen tot je doel? Welke hindernissen kom je tegen? Welke 
weg heb je te gaan? Doelgerichtheid is daarmee een breed 
thema dat veel verder gaat dan werken alleen. 
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Dit boek richt zich vooral op de professionele context. Het 
is bedoeld voor iedere professional die zich wil ontwikkelen 
en wil groeien in het behalen van professionele resultaten. 
Doelgericht werken in 90 minuten biedt een inhoudelijk ka-
der en is tegelijk ook een route om doelen vast te stellen en 
te realiseren.

En of je nu medewerker bent in een grotere organisatie, 
verantwoordelijk bent voor de aansturing van een business-
unit van een paar honderd medewerkers, directeur bent van 
een middelgroot bedrijf of werkt als zelfstandig adviseur of 
professional, altijd en steeds opnieuw heb je te maken met 
doelen vaststellen en bereiken. Het gaat niet alleen om het 
stellen van de doelen, maar ook om de weg naar je doel zo in 
te richten dat je het gewenste resultaat daadwerkelijk bereikt. 
Daarmee ondersteunt dit praktijkboek je professionele stra-
tegie om je voorgenomen doelen te realiseren.

Werkelijke, diepgaande verandering vindt alleen plaats van 
binnenuit. Inzicht hebben in het gewenste doel alleen is niet 
voldoende: uiteindelijk gaat het om de stappen die je zet en 
om hoe je jezelf met je doel verbindt. Dit gaat over jouw 
commitment aan het gewenste resultaat. Je verbinden met 
doelen gaat dus in hoge mate ook om het aangaan van een 
verbinding met jezelf. Door in het diepe te springen leren 
we zwemmen. Door vallen en opstaan leren we lopen. Voor 
andere vaardigheden, zoals spreken, denken, schrijven, com-
municeren en samenwerken, geldt precies hetzelfde. Leren 
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gebeurt op lange termijn door actie en reflectie, door veel 
transpiratie en de noodzakelijke inspiratie. Om je doel te 
kunnen bereiken maak je gebruik van je wilskracht, je wil. 
Als de gestelde doelen verbonden zijn met deze persoonlijke 
wil, met je geheel van waarden, overtuigingen, ambities en 
visie, heb je de grootste kans om je doelen te behalen.

Doelgericht werken in 90 minuten heeft als doel om je te on-
dersteunen in het bereiken van je professionele resultaten. 
Het wil je aanzetten en inspireren tot vele succesvolle stap-
pen in je leven en je werk. Veel succes met het lezen. En 
vooral veel plezier met het behalen van je doelen!


