
TUSSENDOELEN
MAKEN

F
Ga in drie stappen van beweegregel naar tussendoel 
en breng jezelf op deze manier stap-voor-stap naar 
de eindstreep. Je kunt zoveel tussendoelen maken 
als je zelf wilt. Maar werk ze één-voor-één af. Dat is 
het meest effectief.

Mijn tussendoelen

Volg de aanwijzingen op dit werkblad. En formuleer zo jouw tussendoelen.
Kies een beweegregel uit die je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt en schijf deze 
hieronder op. 
v.b. Als ik ’s avonds de televisie uitzet dan ga ik nog een blokje om in de wijk.

Nu jij!    Vul in:

Als ik 

Specificeer jouw gedrag in tijd. 
Noteer hoe vaak en/of hoe lang je het beweeggedrag gaat uitvoeren.
Schijf ook op of je dit elke dag of bijvoorbeeld een paar keer per week gaat doen.
v.b. Als ik ’s avonds de televisie uitzet dan ga ik met mijn man nog een blokje 
om in de wijk. Dat doe ik minimaal 3 x per week, steeds 15 minuten per keer.

Nu jij!      Vul in:

Als ik

Bepaal een begin- en eindtijd.
Kies bij voorkeur een eindtijd op dezelfde dag als je meetdag.

Begin

Eind

nr .......... Mijn tussendoelen

Volg de aanwijzingen op dit werkblad. En formuleer zo jouw tussendoelen.
Kies een beweegregel uit die je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt en schijf deze 
hieronder op. 
v.b. Als ik naar de wc moet dan neem ik het toilet op de andere verdieping.

Nu jij!    Vul in:

Als ik 

Specificeer jouw gedrag in tijd. 
Noteer hoe vaak en/of hoe lang je het beweeggedrag gaat uitvoeren.
Schijf ook op of je dit elke dag of bijvoorbeeld een paar keer per week gaat doen.
v.b. Als ik naar de wc moet dan neem ik het toilet op de andere verdieping.
Dat doe ik zowel thuis als op mijn werk.

Nu jij!      Vul in:

Als ik

Bepaal een begin- en eindtijd.
Kies bij voorkeur een eindtijd op dezelfde dag als je meetdag.

Begin

Eind

nr ..........


