


Voorwoord

Plannen is de sleutel tot succes. Dit is een bekend gezegde. Dit geldt niet alleen voor ondernemers maar ook voor iemand 
die in zijn of haar privé een doel wil behalen. Plannen is DÉ manier om jouw kostbare tijd systematisch in te plannen. 
Kortom plannen helpt jou bij het behalen van jouw doelen en ideeën.

Op dit moment zijn er miljoenen mensen over de hele wereld die barsten van de goede ideeën maar ze worden nooit 
uitgevoerd. Herken je jezelf hierin? Wat er mist namelijk is focus. 
Focus zorgt dat je die acties uitvoert die jou dichter bij je doel brengt en dat je je niet laat afleiden door zaken die hier niets 
mee te maken hebben. Of je omgeving vraagt om jouw tijd, of je vindt iets niet leuk en gaat daarom spontaan opruimen of 
de was doen? Herken je het dat jij je makkelijk laat afleiden? 
Dan is dit e-book voor jou bedoeld!

In dit gratis e-book geef ik één van de sleutels tot succes weg welke een onderdeel zijn van de Succesvol naar je doel
training. 
Hoe jij je focus kunt behouden voor jouw planning. Echter zonder dat je 24/7 bezig bent en toch van je vrije tijd kunt 
genieten. 

Gebruik dit e-book als naslagwerk wanneer je gefocust met je planning aan de slag wilt gaan en jouw doel wilt laten 
slagen.

Veel leesplezier gewenst!
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Wat betekent het om gefocust te zijn?

De focus zelfst.naamw. (m.) – Iets waar je speciale aandacht aan geeft

Het woordenboek geeft het al aan. Je geeft speciale aandacht aan jouw planning. Je hebt je planning  met zorg gemaakt 
en nu wil je de actiepunten gaan uitvoeren om tot het uiteindelijke doel te komen. 
Nu komt net de buurvouw langs en wil een kop suiker lenen en klets meteen drie kwartier met je. En weg is je focus.  Je 
kunt immers op dat moment niet verder met waar je mee bezig was.
Dan belt je moeder. Je bent net aan een actiepunt van je planning begonnen en zit er lekker in. Maar je hebt je moeder 
deze week nog niet één keer gesproken dus je praat toch even met haar…weg focus!

Het zijn dingen die er makkelijk in sluipen en bijna dagelijks voorkomen. Aan het einde van de week ben je niet zover 
opgeschoten als je geplant had en je doel lijkt steeds verder weg. Dit kunt je voorkomen! 

Betekend dit dat je geen enkel sociaal leven meer kunt hebben of je je geen pauzes meer kunt veroorloven? Natuurlijk 
niet. 
Wanneer jij weet hoe jij je kunt focussen krijg je juist meer tijd. Je werkt namelijk efficiënter en zodoende hou je meer tijd 
over. 

Ga het zelf maar ervaren door deze tool op te volgen. Geef het minimaal een half jaar de kans. Je zult versteld staan van 
de resultaten. Nooit geweten dat er zoveel tijd in die 24 uur per dag zaten.

Focus maakt vrij!
1

Dit is een gratis uitgave van Your Headstart. Deze uitgave mag onbeperkt worden verspreid, zolang dit maar in de originele, volledige en ongewijzigde vorm is.

De informatie in deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan deze informatie ontleend worden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze uitgave.



Bepalen van je tijd

Je start met het bepalen van de tijd die jij hebt om aan je doel te werken.

Voorbeeld:
Een week heeft 7 dagen (168 uur). In deze 7 dagen slaap je gemiddeld 8 uur per nacht (56 uur). Nu heb je nog 112 uur deze 
week over. Stel je werkt 3 dagen per week = 24 uur. Er zijn nu nog 88 uur over. Dat is meer dan de gemiddelde werkweek. 
Maar je gaat 2 keer per week een uurtje naar de sportschool om de hoek en daar klets je nog wat met je sportmaatje. Je 
bent dus per week 3,5 uur kwijt hieraan. Je hebt nu nog 84,5 uur over. Je luncht ook natuurlijk en hier trek je een half uur 
voor uit (3,5 uur) dus je houdt 81 uur over. Dan moet je ook koken ‘s avonds en je eet het nog op ook. Dus weer 1,5 uur per 
dag weg. Je hebt nu nog 70,5 uur over. Je wil met je partner en de kids de zondag echt voor jezelf houden, dit is jullie 
quality time. Dus nog 56 uur over in een week om te gaan voor jouw doel. 

Pas dit toe op je eigen leefsituatie. Ga na welke verplichtingen je hebt waardoor je echt niet bezig kunt zijn aan jouw doel.
Hier kun je vervolgens jouw planning op aan passen. Je weet op welke dagen je x-aantal uren kunt inplannen en op welke 
dagen je dit niet kunt doen.

Ga nu je agenda vullen met blokken waarin je bezig gaat met de actiepunten van jouw doel. Trek letterlijk (gekleurde) 
lijnen/blokken om de tijden waarin jij kunt werken. Wellicht met andere kleuren blokken maken voor de andere 
verplichtingen die je hebt.
Op de volgende pagina leg ik je uit hoe deze blokken werken.
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Blokken

Stel jouw doel is om een marathon te gaan lopen op 20 september in Amsterdam. Hiervoor is een training nodig om onder 
andere jouw uithoudingsvermogen beter te maken. 

Je hebt bedacht welke acties je allemaal gaat doen om dit doel te behalen. Deze acties kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Je inschrijven voor de marathon
- Elke dag 2 x  30 minuten trainen met hardlopen
- Elke week 2 x naar de sportschool om te werken aan je spieren
- Eén week van te voren je rugnummer ophalen bij de organisatie
- Boodschappen doen zodat je voldoende proteïne bars en drinken bij je hebt voor tijdens de marathon
- Je hardloop shirt en broek wassen.
- Je hardloopschoenen naar de schoenmaker brengen

De tijden waarop je andere verplichtingen hebt heb je al gemarkeerd in je agenda. Je ziet zo duidelijk welke tijden je over 
hebt om aan jouw doel te werken. 
Je hebt de blokken ook al in je agenda waarin je tijd hebt om aan je doel te werken en je vult hier jouw actiepunten in. 
Zo weet je precies wanneer je bezig bent met een actie. 

Nu is het onmogelijk om onafgebroken bezig te zijn met alles want dan breek je bij je enkeltjes af en wordt je niet blij. 
Daarom ga je de focus booster in zetten. 
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Focus booster

Het is even uitzoeken wat voor jou het beste werkt. Ieder persoon is anders zoals bijvoorbeeld de één een hogere 
pijngrens heeft dan de ander, of de één heeft meer uren slaap nodig dan de ander. Jij bent uniek dus pas het volgende 
naar jouw behoefte aan. 

Wat voor mij heel goed werkte is om de 45-15-45 regel toe te passen. Gebruik hiervoor de GRATIS time management tool 
WatchMe die je op jouw pc kunt downloaden. Je hoeft de software niet eerst te installeren. Zet simpelweg het bestand op 
jouw computer en het programma start direct op. 

Op de volgende pagina wordt uitleg gegeven hoe je deze tool kunt instellen naar jouw behoeften. 
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Focus booster

Wanneer je dit gratis programma download op je pc, zie je een zip bestandje. Deze pak je uit op je bureaublad en de tool 
opent zich direct. Sla het .exe bestand je op op je bureaublad zodat je deze op elk moment weer kunt openen.

In mijn voorbeeld zie je dat er vier timers zijn aangemaakt. Dit zijn timers die aftellen. Het programma start voor de eerste 
keer met timers die optellen. Deze hebben wij voor dit doel niet nodig. Ik heb deze dan ook verwijderd door middel van 
het rode kruisje achter elke timer. 

In de menubalk die horizontaal loopt zie je de keuze Countdowns staan. Klik hierop en je krijgt de keuze Add countdown
te zien. Klik deze aan. Er wordt nu een kolom aangemaakt. Je kunt zelf zoveel Countdowns aanmaken als je maar wilt.

Wanneer jouw werk-blok start om 10:00 uur dan noem je de eerste timer: Blok 1  10:00 - 10 45. Hier achter zie je start knop 
en de reset knop. Die spreken voor zich. Dan zie je daarachter de zwarte balk met de tijd erin. Wanneer je met je 
rechtermuisknop hierop klikt krijg je de keuze Set time. Er opent zich nu een nieuw venster waarin jij de precieze tijd kunt 
instellen die jij wenst. In dit voorbeeld zet in de tijd op 45 minuten. Je kunt kiezen verschillende acties nadat de countdown 
eindigt. Ik adviseer je te kiezen voor 
Beep of Play a sound file en dan kies je je eigen geluid die je al op je pc hebt staan. Als het maar een duidelijk geluid is die 
opvalt. Dan klik je op oke en je eerste countdown is aangemaakt!

Dan maak je de correctietijd aan van 15 minuten met een countdown. Dit doe je op dezelfde manier als hierboven 
beschreven. 

Herhaal dit net zolang tot je alle blokken in je tool hebt staan die je voor die dag hebt ingeplant. 5
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Focus booster

Ik zet mijn eerste countdown van 45 minuten aan door op start te klikken en ga dan aan de gang met datgene wat er in 
mijn planner staat. Na de 45 minuten gaat mijn timer af. Piep-piep-piep! Duidelijker en simpeler kan niet. Ik ga nu 15 
minuten iets anders doen. Ook hier heb je al een countdown ingesteld. Dit kan zijn even een luchtje scheppen, een snack 
nemen, uitgebreid toiletteren, even op facebook sociaal doen of je checkt je mail.
Tip: Je kunt de tijd in de gaten houden op je horloge/telefoon. Echter wanneer je naar buiten gaat dan hoor je je alarm niet 
meer wanneer de 15 minuten om zijn. Stel hiervoor dan even een alarm in op je mobiel bijvoorbeeld. Anders ben je zomaar 
ineens een uur verder omdat je de tijd niet in de gaten had.

Als je maar iets gaat doen waardoor je aandacht even op iets anders is gefocust. 

Dan ga je weer je timer zetten voor 45 minuten. En weer verder met waar je mee bezig was of je start een nieuw actiepunt 
als je in de vorige 45 minuten de taak had afgerond. Wanneer je meerdere taken hebt waar je die dag mee MOET starten, 
plan dan de taak waarmee je in het vorige blok bezig was in voor de volgende dag. Zo vergeet je dit niet af te maken en 
heb je toch een start gemaakt aan alles wat je wilde doen die dag.

Hierdoor behoudt jij je focus en weet je dat je nooit langer dan 45 minuten bezig bent met een taak. Zo blijft je mind erbij 
en kun je je in elke 45 minuten voor de volle 100% geven.

Works like a charm! Voor mij heeft dit geresulteerd in meer werk gedaan krijgen in de helft van de tijd…en met meer 
plezier. 
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Tot slot

Ik geloof in Sharing is Caring. Dus daarom heb ik dit gedeeld met jou in de hoop dat het je verder zal helpen zoals het mij 
ook geholpen heeft. Ik hoor heel graag van je wat het je gebracht heeft. Ook verbeterpunten hoor ik graag. 

Zo leren we van elkaar en dat betekent groei en groei betekend succes!

Wil jij nog Succesvoller worden en je doelen behalen? Hiervoor bieden wij steeds verschillende mogelijkheden: vanuit je 
luie stoel achter je computer, op locatie in een groep of werk je liever 1 op 1 met ons samen? 

Neem contact met ons op via het kopje ‘Contact’. 
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