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Module 2.5: Plan van aanpak 

Template Plan van Aanpak: 
 

Onderwerp:  [ onderwerp ] 
Van verwachting naar verlangen  IK GA [ verwachting ] ZODAT [ voorzien in een verlangen ]. 
Gewenst resultaat:  [ Wanneer ben ik tevreden? ] 
Wat werkt mee / in mijn 
voordeel? 

 [ Beschrijf de dingen, personen die je kunnen helpen ] 

Wat werkt tegen / in mijn 
nadeel? 

 [ Beschrijf de dingen die je eventueel kunnen tegenwerken ] 

Motiveren (waarom):  [ Beschrijf in korte zinnen hoe dit aansluit bij je verlangen(s). ] 
Wat zijn acties die ik per direct 
kan opstarten? 
 

 [ Wat ga je wanneer doen? Ben zo concreet mogelijk zodat het 
ook meetbaar is. ] 

Terugkoppeling  [ Met wie deel je deze intentie zodat hij/zij je kan ondersteunen? 
] 

 [ Op welke manier evalueer je zelf de voortgang? ] 
Inspireren (resultaat/beloning)  [ Hoe vier je je successen? ] 
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Uitgewerkt voorbeeld plan van aanpak 

Onderwerp: Gezondheid 
Van verwachting naar verlangen  Ik wil meer sporten omdat ik merk dat ik me niet fit voel en 10 kg 

ben aangekomen in de laatste 12 maanden. 
Gewenst resultaat:  Ik ga iedere week minimaal 2x hardlopen 
Wat werkt mee / in mijn 
voordeel? 

 Ben van niemand afhankelijk om dit te doen. 
 Ik ben al in bezit van de benodigde sportkleding. 

Wat werkt tegen / in mijn 
nadeel? 

 Bij slecht weer kan ik er snel voor kiezen om lekker binnen te 
blijven zitten. 

 Omdat ik het alleen doe kan is het makkelijk om niet te gaan. 
Motiveren (waarom):  Als ik minimaal 2x per week hardloop zal mijn conditie verbeteren 

en dat is goed voor mijn gezondheid. 
 Met een goede conditie voel ik me fitter, zit ik beter in mijn vel en 

heb ik meer energie. Iedere keer als ik weer thuis kom van het 
hardlopen geeft dat een fijn gevoel en krijg ik energie om ook 
andere dingen te doen. Ik zal ook minder van mijzelf balen omdat 
ik anders alleen maar op de bank hang en niets doe. 

Wat zijn acties die ik per direct 
kan opstarten? 
 

 Minimaal 2x per week hardlopen (maandagavond 20:00-21:00 en 
donderdagmorgen 09:00-10:00) 

 Extra rondje hardlopen op zaterdag / zondag. 
Terugkoppeling  Ik spreek met mijn beste vriendin af dat ze me iedere keer als we 

elkaar zien vraagt hoe het mijn hardlopen gaat. 
 Ik gebruik de reminder functie op mijn telefoon als extra trigger. 

Inspireren (resultaat/beloning)  Aanschaf mooie set sportkleding inclusief hardloopschoenen 
 Bijhouden resultaten (tijd/afstand/hartslag) 
 Ieder keer dat ik drie keer per week heb hardgelopen trakteer ik 

mijzelf op een extra lange warme douche. 
 

 

 

 

 

 

 

 


