
Maak een Persoonlijk doel
We helpen je eerst met wat tips en theorie over het opstellen van doelen. En 
op de volgende pagina kan je de instructies vinden over de functionaliteit. 

Waar wil je aan werken en waar ontvang je graag feedback op? Over het 
algemeen stellen we doelen omdat doelen ons motiveren en richting geven 
aan ons gedrag. Maar, wat zijn nou de juiste doelen voor jou? 

Doelen zijn over het algemeen op te delen in twee soorten. Wanneer je een ontwikkeldoel opstelt, 
leer je een nieuwe competentie en wil je graag verbeteren. Wanneer je een prestatiedoel opstelt, 
doe je dit om te laten zien dat je een competentie of vaardigheid al bezit. Denk dus goed na over 
waarom je een doel stelt wanneer je het doel formuleert!

Voorbeeld ontwikkeldoel | Ik wil graag leren effectief te onderhandelen en mijn overtuigingskracht te vergroten;

Voorbeeld prestatiedoel | Ik wil de beste deal behalen van het kwartaal.

Ontwikkeldoelen resulteren uiteindelijk in hogere prestatie dan prestatiedoelen, hoewel het 
mogelijk meer tijd kan kosten voordat dit te zien is. Zie het als een investering! Aan de hand van de 
target module is het mogelijk om de (prestatie)doelen kwantificeerbaar te maken. Zo wordt het 
makkelijk om vooruitgang binnen prestatiedoelen in te zien. 

Wanneer je een doel 
stelt is het belangrijk om 
specifiek te zijn in de 
formulering van jouw 
doel. Wat ga je doen? 
Hoe ga je het bereiken? 
Het liefste maak je het 
doel ook meetbaar. Zo 
kun je zien of je het doel 
behaald hebt of niet;

Een doel moet moeilijk 
zijn, maar wel haalbaar. 
Een doel dat niet 
uitdagend genoeg is 
geeft geen voldoening. 
Tegelijkertijd zorgt een 
doel dat te lastig is juist 
voor een verlaagde 
motivatie. Denk dus 
goed na over een 
realistische doelstelling 
en stel een uitdagend 
maar haalbaar doel voor 
jezelf;

Tot slot is het belangrijk 
dat je feedback 
verzamelt over 
voortgang met 
betrekking tot jouw doel. 
Zonder feedback en 
eigen ingebrachte 
tussentijdse resultaten is 
het niet mogelijk om te 
weten wanneer jouw 
doel bijgesteld moet 
worden. Het is een 
doorgaand proces! 

Tip 1 Tip 2 Tip 3 
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Hoe voeg je jouw doel toe aan TruQu?

Stap 1 | Wat wil je doen?

Stap 3 | Leg uit wat je wilt bereiken met dit doel en maak een plan

Stap 4 | Wanneer zou je dit doel willen bereiken?

Stap 2 | Wat is je doel?

Persoonlijke groei: Vaardigheden, 
gedrag en competenties.

Target: Numerieke doelen, zoals KPI’s

Bespreek met jouw leidinggevende in 
een ontwikkelgesprek aan welk doel jij 
wil werken. En laat je inspireren door de 
voorbeelden die klaarstaan in TruQu. 

Maak je doel concreet. Leg uit waarom jij dit doel wil bereiken en wat het voor jouw 
inhoudt. Het maken van een goede omschrijving is erg belangrijk voor het bereiken van je 
doel.

Kies een datum waarop je dit doel wilt bereiken. 
Het doel zal gaan aftellen in dagen tot het moment 
waarop je het wil voltooien. 

8



Stap 6 | Opslaan en delen 

Stap 7  | Upload jouw bestanden

Sla jouw doel op en deel dit direct met een teamcoach. Het doel kan je ook op een later 
moment delen en eventueel ook met extra collega’s. 

Voeg ook een persoonlijk bericht toe, zodat jouw collega’s begrijpen wat je van hen 
verwacht. 

Wil je aanvullende ontwikkelingen delen en 
opslaan? Bijvoorbeeld een certificaat of diploma? 

Voeg het eenvoudig toe. Deze bestanden zijn 
zichtbaar voor jou en iedereen waarmee je het 
doel deelt. Drop je bestanden in het veld of 
selecteer de knop. 

Of

Automatisch Handmatig

Stap 5 | Stel concrete actiepunten op en voeg deadlines toe
Het meetbaar maken van (ontwikkel)doelen is mogelijk via het toevoegen van actiepunten. 
Concrete acties zorgen ervoor dat je kleine en specifieke stappen plant. 

Een voorbeeld van een actiepunt voor een ontwikkeldoel: “Ik wil graag leren effectief te 
onderhandelen en mijn overtuigingskracht te vergroten”, zou het lezen van een boek over 
effectief onderhandelen zijn, of het uitvragen van feedback bij iemand waarmee je wel 
eens hebt onderhandeld. 

Kies een einddatum bij ieder actiepunt, zodat je gefocust blijft en getriggerd wordt. 
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Stap 8 | Voltooi actiepunten

Stap 9 | Voltooi doelen

Persoonlijke doelen overzicht

Voltooi actiepunten en voeg een 
beschrijving toe aan de tijdlijn. 
Jouw collega’s kunnen jouw 
progressie op de tijdlijn volgen. 

Yes! Heb jij een doel behaald? Dan gaan we het nu voltooien. 

Onder het kopje “Doelen” in het hoofdmenu vind je het overzicht van alle doelen. 

Mijn doelen: Jouw doelen
Gedeelde doelen: De doelen van collega’s
Filter op actieve of voltooide doelen.
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