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Goede voornemens
• Introductie 
• Waarom goede voornemens? 
• Jouw behoefte voor dit jaar 
• Stress en ontspanning 
• Smoesjes 
• Wensmodel en actie! 



Planning webinar
Webinar e-doing 3 uur 

Na ongeveer elke 45 minuten pauze 

Introductie 
Kennis en bewustwording 
Oefeningen subgroepen 

Wensmodel en actie!







Goede voornemens
Waarom? 

  
Waarom niet? 

Hoe?



Waarom?
Startpunt nieuwe acties 

  
Vergroten bewustwording wat wil ik wel/ niet 

Voordelen intenties zetten



Nieuwe acties



Nieuw acties
Wanneer je iets wil veranderen, hoe doe je dat?



Nieuw acties
Levert op dat: 

- levert iets positiefs op 
- Iets positiefs wordt niet afgenomen 

- Levert niet iets negatiefs op 
-Iets negatiefs wat er al is gaat weg



Subgroepen
Voor het jaar 2021: 

1. Waar zou je meer van willen dit jaar? 
2. Wat wil je dat dit jaar niet veranderd? 
3. Wat zou je dit jaar niet (meer) willen?



Pauze, even weg van je scherm 



 



Bewustwording
Hier en nu

Verleden Toekomst



Bewustwording
Waarover heb je de meeste gedachtes? 

het verleden - hier en nu - de toekomst



Wanneer herken je bij jezelf een 
disbalans?

Gedachten 

Lichamelijke 
sensaties 

Emoties 



Disbalans
Gedachten: welke (negatieve) gedachten? 

Emoties: welke emotie ervaar je meer?  

Lichaam: wat voel je in je lichaam?



Subgroepen

1. Heb je vorig jaar een disbalans ervaren? Zo ja, wat? 
2. Wanneer je uit balans bent hoe merk je dat op? 
3. Heeft dit met een thema te maken? Zo ja, wat? 



Pauze, even weg van je scherm 





Jouw goede voornemens

Voor het jaar 2021: 

1. Waar zou je meer van willen dit jaar? 
2. Wat wil je dat dit jaar niet veranderd? 
3. Wat zou je dit jaar niet (meer) willen?
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1. Wat is je voornemen vanuit je huidige situatie? 
2. Wat is je obstakel bij het uitvoeren van dit voornemen? 
3. Wat is je ideale situatie (wat levert dit op)? 
4. Is dit haalbaar? Maak het laagdrempeliger. 
4. Wat zijn de mogelijkheden?  

Neem hiervoor ongeveer 5 minuten voor per persoon  

-

Subgroepen
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Evaluatie 

https://www.vitaalenergiek.nl/zaanstad-evaluatie


Tips goede voornemens
• Wat wil je dit jaar anders / bereiken? 
• Maak tijd om te reflecteren  (stok achter de deur nodig?). 
• Maak het zo concreet mogelijk.  
• Maak andere deelgenoot om het aan te scherpen.  
• Verklein je voornemen in subdoelen / leg de lat zo laag 

mogelijk om direct te kunnen beginnen.  
• Help jezelf te herinneren aan je goede voornemen.  
• Schroom niet om je voornemen te veranderen / om te 

buigen wanneer nodig gedurende het jaar.  
• Wat levert het voornemen je op (vergroten beloning / 

verkleinen pijn?).



Tips hier en nu
• Aandacht bewust sturen (hier en nu) 
• Ontspanning en rust  
• Bewust pauze nemen om na te denken 
• Trainen aandachtsspier (bv meditatie, 

ademhalingsoefeningen) 
• Baas eigen brein: wat denk je? Waar wil je aan 

denken? 
• Gedachten uitten / opschrijven.  
• Overprikkeling brein verminderen (minder prikkels)



Vragen?
Stuur mij een e-mail: derek@vitaalenergiek 

Online coaching zie Leerzaan 
Aanmelden: Vitaliteit@zaanstad.nl 

Download de presentatie op: 
http://www.vitaalenegiek.nl/zaanstad-

voornemens
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