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Contract 2016-2017 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Hierbij verklaar ik dat ik het komende jaar mijn energie en tijd ga inzetten voor: 

 Stoppen met roken 

 Minder alcohol drinken/stoppen met drinken  

 Meer bewegen 

 Gezonder eten 

 Het bereiken van een gezonder gewicht 

 Nieuwe gewoonten om beter te slapen 

 Het inzetten van stress als krachtbron 

 Het zetten van stappen om…………………………………………………………………………………………………… 

 Mijn gewoonten te veranderen op het gebied van……………………………………………………………….. 

 Mijn persoonlijke ontwikkeling, in het bijzonder…………………………………………………………………… 

 Het stoppen met…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Het starten met…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Deze mensen ga ik binnen een week na de start vragen om mij hierbij te helpen (partner, 

vrienden, familie, kennissen, collega’s, professionele hulp): 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Deze situaties en omstandigheden zijn voor mij in het begin lastig en daarom ga ik ze uit de weg 

of verander ze dusdanig dat ze geen probleem meer opleveren om mijn tussendoelen te 

bereiken:  

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Tips: 

 Denk aan een glaasje wijn die alle voornemens doet smelten als sneeuw voor de zon. 

 als je moe bent of nog niet hebt geleerd om stress als kracht in te zetten dan neem je 

gemakkelijk foute beslissingen, dus voorspel wanneer jij in de fout kunt gaan en verzin 

slimme oplossingen om dat op te vangen. 

 Zorg dat je een aantal gezonde maaltijden in de vriezer hebt staan. 

 Besluit om een tijdje geen alcohol te drinken.  

 Haal geen ongezonde snacks in huis, plan je maaltijden in. 

 Maak boodschappenlijstjes. 

 Plan je activiteiten zo in dat je op tijd naar bed gaat. 

 schakel professionele hulp in om te leren omgaan met de verleidingen van onze 

maatschappij. 

 Breng je slaapgewoonten met een slaapscan in kaart en gebruik het advies om beter te 

leren slapen. 

 Voel jij je gestrest, bedenk dan dat de stress een groot voordeel is: het geeft je energie, 

focus en brengt jou in een toestand om de taak waar je voor staat extra goed te doen. Jouw 

lichaam maakt stoffen aan die ervoor zorgen dat je angst wordt verminderd, jij je wilt 

verbinden met andere mensen, je extra energiebronnen kan aanspreken. 

 Koppel bewegen aan andere gewoonten in je leven. Dus voordat je naar je werk gaat. Direct 

als je uit je werk komt. Voordat je gaat eten. Op een vaste dag en tijd. Doe het samen met 

anderen. 

 Bedenk dat nieuwe gewoonten aanleren tijd kost. Je kunt het soms versnellen door meer 

informatie te verzamelen over de schadelijke werking van roken, alcohol, overgewicht, 

verkeerde stress mindset, weinig slaap, weinige lichaamsbeweging, enzovoorts. Dit kan jou 

motiveren om je doel te bereiken. 

 Laat je niet ontmoedigen en maak een stappenplan met tussendoelen. Dat zorgt ervoor dat 

je het beter kunt volhouden en als het eens minder goed gaat, dat je een klein stapje 

terugzet, maar daarna weer verder kunt gaan. 

 

4. Schrijf op wat je beter kunt als je doel is bereikt: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tips:  

 Je kunt weer in een bepaalde maat kleding. 

 Je kunt de trap oprennen/de trein halen zonder buiten adem te raken. 

 Je kunt je beter concentreren, meer energie om ………… te doen. 

 De stress van het dagelijks leven omzetten in energie. 

 Fit genoeg om weer op wintersport te gaan.  

 Aansluiten bij een sportclub.  

 Uitgeruster zodat ik mijn kleinkinderen kan opvangen.  
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 Met een nieuwe vriend(in) kan ik samen gaan dansen.  

 Met een nieuwe baan (vul in branche/werkgever) kan ik mijn capaciteiten (vul in) beter 

benutten zodat ik meer flowmomenten ervaar. 

 Ik voel mij beter in mijn vel en voel mij gelukkiger op mijn werk. 

 Ik ben meer waardevolle verbindingen aangegaan die ervoor zorgen dat ik mijzelf kwetsbaar 

kan opstellen en mijzelf kan zijn, zodat ik het leven beter aan kan en vanuit mijn kracht kan 

leven. 

 Ik durf voor mezelf op te komen en durf meer nee te zeggen. 

 

5. Het komende jaar verdeel ik (op een aparte lijst, zie voorbeeld) in twee weken en deze 

activiteiten ga ik uitvoeren. Elke vier weken formuleer ik een tussendoel die ik bereikt wil 

hebben. En verzin iets om jezelf te belonen als je het doel hebt gehaald (zoals een 

bioscoopbezoek, picknick, pretpark, geef iets aan een ander). 

 Week 1 en 2 activiteiten:………………………………………………………………………………………………………. 

 Week 4: tussendoel………………………………………………………………………………………………………………. 

 Week 4. beloning:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tip: formuleer concrete doelen zoals: ik wil een kilo minder wegen, 2 x per week bewegen/sporten, 

contact gelegd met iemand in de buurt, ingeschreven voor een hobby, sport of ander traject die jou 

helpt om je doel te bereiken, zoveel dagen niet gedronken, alternatieven verzonnen, met mensen 

gesproken over…., enzovoorts. 

 

Ik wens je veel succes met het uitstippelen en halen van je (tussen)doelen! Wil je hulp om je doelen te 

halen? Bel of mail mij dan zodat we een kennismakingsgesprek kunnen afspreken om te kijken wat ik voor 

jou kan betekenen. 

Met vitale groet, 

Irene Schaap 

 

Leefstijl- en lifecoach 

Tel. 06 424 89 223 

Mail: mail@coachingvitaal.nl 


