
doelstellingen
Jouw Doelstellingen
Doelen stellen betekent eigenlijk plannen maken. Met welke stappen kom je tot welk resultaat. 

Doelstellingen zijn niet beperkend, maar juist richtinggevend. Je gaat nadenken over welke 

stap(jes) je gaat zetten om tot jouw doel te komen. Het creëert een bewuste mindset. En weet je? 

Als tijdens het bewandelen van het pad richting jouw doel er ineens een mooie zijweg komt, je 

van richting verandert en daardoor bij een ander eindresultaat komt? Dat geeft niets! Je bént in 

beweging en nog belangrijker… je werkt aan jouw zelfontwikkeling 

en jouw mooie IK.

FYSIEKE DOELSTELLING, maand, halfjaar, één tot drie jaar:

SOCIALE DOELSTELLING, maand, halfjaar, één tot drie jaar:

FINANCIËLE DOELSTELLING, maand, halfjaar, één tot drie jaar:

Check   JA JIJ even over geld  Uitgebreide vragen en tips in de JA JIJ journal  
om inzicht en grip te krijgen op jouw relatie tot geld en financien? 

Sta ik stevig genoeg?

     Fysiek       Sociaal       Financieel 

JA JIJ
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PROFESSIONELE DOELSTELLING, maand, halfjaar, één tot drie jaar:

PERSOONLIJKE DOELSTELLING, maand, halfjaar, één tot drie jaar:

MENTALE DOELSTELLING, maand, halfjaar, één tot drie jaar:

RELATIE/GEZIN/... DOELSTELLING, maand, halfjaar, één tot drie jaar:

Sta ik stevig genoeg?

  Professioneel    Persoonlijk    Mentaal    In de liefde
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Noteer of Teken Jouw kleinste en allergrootste stoutste dromen & wensen:

Haalbaar?                  JA, LET’s GO!  Nee
 

Zijn jouw dromen/wensen haalbaar? Is je antwoord ‘Nee’? Wat is er voor nodig om het wel haalbaar te maken? Met wie ga je 

daarover in gesprek? Wat moet je daarvoor doen?

Nog leuker is om dit soort opdrachtjes in de knalroze JA JIJ journal te doen!
Dit is slechts een selectie van de vragen waarmee het 6 maanden dagboek voor vrouwen is gevuld. 

Ik beloof je dat je met dit journal met plezier écht tijd aan jezelf gaat besteden, en dat je steeds 
nieuwsgieriger wordt naar je verdere ontwikkeling.  JA JIJ Journal is een leuk invuldagboek om... 
 

jezelf cadeau te doen .......        

of om aan een ander als cadeauwens door te geven 

3

© JA JIJ hét 6 maanden journal voor vrouwen | W W W. N I N AVA N A RU M . N L nina vanarum

Volg mij!


