
Bindend contract
Naam:

Datum:

Ik,      , verklaar dat ik er vanaf vandaag alles aan zal doen om 
wat ik vooropstel waar te maken en onderwijl mijn potentieel verder te 
ontwikkelen. 
 

Vandaag,     , beslis ik om te doen wat er moet gebeuren om 
mijn doel waar te maken. Ik zal hierbij steevast de weg van de minste weerstand vermijden 
omdat ik bereid ben de volle prijs te betalen voor het doel dat ik wil 
bereiken. 

Niets valt mij immers zwaarder dan het hebben van onvervulde doelen, zelfs niet de las-
tigste arbeid. Ik zweer dat ik, bij het nastreven van mijn doel, nooit anderen zal misleiden of 
schade zal berokkenen. 

Ik zal enkel genoegen nemen met het bereiken van mijn levensdromen en ik besef dat elk 
behaald doel – klein of groot - een stap voorwaarts is in de verwerkelijking ervan. 

Ik geloof in mijn eigen vermogen om te doen wat ik heb verklaard. 

Handtekening:

De ondergetekende verbindt zich ertoe het materiaal te voorzien en het werk te doen 
dat nodig is om het volgende doel te bereiken:

* Met de goedkeuring van dit contract aanvaard ik dat enkel ik -en niemand anders- invulling kan geven aan mijn ideale toekomst



Bindend contract
vervolg

Aanvaarding (te ondertekenen na volbrenging van het doel):

Van harte gefeliciteerd met het volbrengen van dit doel. Je hebt opnieuw aan jezelf 
bewezen dat je aankan waar je je op toelegt. Wees er trots op dat je de ruggengraat hebt 
om je doelen te plannen en te bereiken. Je staat nu een stap dichter bij jouw hoofddoel. 
Weet je al wat jouw volgende doel is? Je zal je hoofddoel bereiken door een reeks kleinere 
doelen succesvol af te werken.

Datum waarop het doel werd volbracht:

Handtekening:



Gebruiksvoorwaarden
1 - Gebruik dit contract voor elke doel, klein of groot. Elk doel verdient bijzondere aandacht 
want het vormt je karakter en zelfbeeld. 

2 - Vul het contract volledig in. Schrijf er telkens de startdatum en datum van voltooiing 
op. 

3 - Beschrijf je doel gedetailleerd. Schets een helder beeld van wat je wil bereiken en op 
welke termijn. 

4 - Teken – onder het luik ‘Aanvaarding’ – het contract af telkens als je een doel hebt 
bereikt. Schrijf in grote letters DIT DOEL IS BEHAALD.  Houd al je contracten bij en bewaar ze 
in chronologische volgorde. Zo kun je later kracht en motivatie putten uit al de successen die 
je eerder hebt behaald, hoe klein ze initieel ook lijken. 

5 - Stel geen conflicterende doelen zoals ‘Ik ga meer klanten bezoeken en ik wil meer vrije 
tijd’. Dergelijke doelen werken elkaar tegen, wat frustrerend is. 

6 - Je doelen moeten zaken zijn die je echt heel sterk wil. Enkel als ze je in vuur en valm 
zetten zal je er met het nodige enthousiasme voor willen gaan. 

7 - Je hoeft jezelf niet serieus te nemen maar wel je doelen want ze bepalen je 
levensbestemming. Elk doel wordt een start- en eindpunt op het routeplan van je leven. 
Neem dit proces serieus, ongeacht de grootte van de doelen die je stelt, want de beloning 
voor je inspanning zal de moeite waard zijn.

8 - Wie andere resultaten wil moet eerst zichzelf veranderen. Anders blijft alles gewoon bij 
het oude. Je eigen gedrag veranderen is een klus op zich! Stel daarom doelen die je prikkelen 
en je leven in een stroomversnelling brengen. 

You got this!


