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Inleiding
Meer info over de 30 Day Challenge: wat houdt die 

in, hoe gaat hij in zijn werk en wat heb je eraan.
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Je kunt leven als een gewoontedier. Je wordt wakker, je ontbijt, 

je gaat naar je werk, je eet je boterham tussen de middag, je gaat 

naar huis, dan ga je avondeten, dan verspil je een paar uur aan iets 

wat geen indruk maakt, dan ga je slapen. En morgen begin je weer 

opnieuw. Komt dat je bekend voor?

Vaak gaan er uren, dagen en zelfs weken voorbij zonder dat je 

nadenkt over de keuzes die je maakt of de weg die je bent ingesla-

gen. Voordat je het weet is je leven een reeks gewoontes en vul  je 

je vrije tijd op met tv kijken en social media doorscrollen. Nu is dat 

niet per se verkeerd – je kunt best een leuk leven hebben. Maar als 

je deze journal in handen hebt wil je waarschijnlijk iets anders met 

die tijd doen. Iets waarvan je er trots op bent dat je het gedaan hebt 

als je terugkijkt. Iets wat je het gevoel geeft dat je iets bereikt hebt 

in die tijd, zonder dat het voelt als keihard werken. En aangezien je 

specifiek deze journal hebt aangeschaft (of kado hebt gekregen), is 
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die invulling van je tijd waarschijnlijk het bespelen van een instru-

ment! Maar dat is voor veel mensen een grote stap. Misschien weet 

je niet helemaal waar je moet beginnen, of weet je niet hoe je deze 

nieuwe hobby in je leven moet passen. Maar gelukkig kom je met 

een paar kleine stappen vaak al heel ver! – ben je er klaar voor?

WAAROM DEZE JOURNAL?
Verandering; het is een beladen woord waar allerlei bijbetekenissen, 

gevoelens en verwachtingen omheen hangen. In deze journal 

wordt het in handzame stukjes opgedeeld. Als je iets wilt 

veranderen, is de eerste stap bewustwording.1 Je kunt pas iets 

veranderen als je weet dat het bestaat.

Deze journal neemt je aan de hand van een aantal vragen mee in 

dat proces. Door de vragen te beantwoorden kun je bepalen hoe 

je jouw challenge wilt vormgeven en, nog belangrijker, waarom. In 

onze tijd van technologische vooruitgang is iets op papier zetten 

een beetje uit de mode geraakt. Maar de journal vasthouden, het 

papier voelen, de inkt zien terwijl je de vragen beantwoordt en je je 

gedachten vastlegt, maken je meer bewust van je omgeving en van 

jezelf. Elke keer wanneer je in je journal schrijft word je bewuster 

van jezelf.

Nadat je bewustzijn is toegenomen komt de volgende stap: 

experimenteren. Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn als je 

een instrument zou spelen? Misschien wel in een band zou spelen, 

of een orkest. Heb jij altijd al een concert willen geven? In de 30 

Day Challenge kun je spelen met je ideeën en creativiteit, en het in 

je routine plaatsen. Wist je dat meer dan 40% van de dingen die je 

dagelijks doet gewoontes zijn en geen bewuste beslissingen?2 
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Je gaat op de automatische piloot, zonder te beseffen dat je een 

keuze hebt. Je hebt misschien nooit nagedacht over wat je allemaal 

kan doen met je vrije tijd, of door je drukke leven nooit de zin en 

de motivatie gevonden om iets te gaan doen wat je altijd al wilde 

doen. Misschien denk je wel dat zo’n hobby niet voor jou en je 

drukke leven weggelegd is, of misschien heb je het eerder al eens 

geprobeerd maar is het niet gelukt om het in je drukke leven te 

passen. Maar eigenlijk weet je pas zeker dat iets niet voor jou is als 

je je bewust wordt van jezelf, de situatie, de keuzes die je maakt – 

en met verschillende bezigheden experimenteert.3 Je weet het pas 

wanneer je het probeert.

Gewapend met zelfbewustzijn en experimenten is het belangrijk 

om je wilskracht te versterken. Het goede nieuws: wilskracht is net 

als alle andere spieren in je lichaam – je kunt hem trainen.4 Hou je 

challenge dertig dag vol en je versterkt je wilskracht en staat sterker 

in je schoenen als je een beslissing moet nemen.  Daarbij geeft 

het een ontzettend voldaan en zelfverzekerd gevoel wanneer je je 

challenge tot een goed einde weet te brengen.

Je wilskracht helpt je erdoorheen wanneer je het zwaar hebt en het 

bijltje erbij neer wilt gooien. Met de dag kom je zo dichter bij het 

vormen van een nieuwe gewoonte. Het vormen van gewoontes is 

iets wat vaak onbewust gebeurt en wat je die ‘slechte gewoontes’ 

kan bezorgen waar je nu juist vanaf wilt. Maar met nieuwe, ‘goede 

gewoontes’ is het makkelijker om je leven te veranderen zonder dat 

je je wilskracht-spier hoeft aan te spannen (laten we dat bewaren 

voor de belangrijkste beslissingen).5

Gewoontes ontstaan door consistentie. Zoals Darren Hardy het 

omschrijft: kleine keuzes + consistentie + tijd = een exponentieel 

versterkt effect. Aangezien goede gewoontes ontstaan door 
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consistentie en tijd (volhouden),  zullen de positieve effecten op de 

langere duur exponentieel versterkt worden. Uiteindelijk leidt dat tot 

grote verschillen en kun jij je doelen behalen.6

Deze journal is een geheugensteuntje bij je challenge en zal je 

helpen om elke dag trouw je activiteit uit te voeren. Na dertig dagen 

ben je dan goed op weg om een nieuwe gewoonte te vormen en 

blijvende veranderingen te bereiken.

VOOR WIE IS DEZE JOURNAL BEDOELD?
Het korte antwoord: voor iedereen die consistent een instrument 

wilt spelen! Of je nu altijd al een instrument hebt willen spelen, 

of als dit net een nieuwe interesse is geworden. En of je nu gitaar, 

piano, trompet, fluit, of viool wilt leren spelen.– elke beslissing 

begint bij jou. Jij bent verantwoordelijk voor je leven, de keuzes die 

je maakt en of het je daadwerkelijk gaat lukken om consistent een 

instrument te gaan bespelen. Dat je deze journal in je handen hebt 

betekent al dat je de eerste stap richting verandering hebt gezet. Nu 

is het tijd om je 30 Day Challenge echt aan te gaan.

Maar: onthoud dat je er niet alleen voor staat. Daag je vrienden 

uit om met je mee te doen. Zoek een accountability partner, 

iemand aan wie je vertelt wat je gaat doen en die je daarbij 

kan ondersteunen. De komende 30 dagen komen er misschien 

momenten waarop je wilt smokkelen met je challenge, of er zelfs 

mee wilt stoppen. Als je iemand (of liever nog een groep) naast je 

hebt staan, is het makkelijker om gemotiveerd te blijven.
7
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WAT GA JE DOEN?
Je besluit zelf wat je precies gaat doen in deze challenge. Als dit je 

eerste keer is dat je een instrument in de handen neemt, raden we 

je aan om iets te bedenken wat goed haalbaar is. Hierbij bedoelen 

we niet dat je een ‘makkelijk’ instrument moet kiezen, maar dat 

je het beste klein kunt beginnen. Bedenk dat experimenteren 

een belangrijke factor is, dus je hoeft niet binnen dertig dagen 

een professioneel muzikant te worden. Sterker nog, dat is vrijwel 

onmogelijk. Probeer stapje voor stapje beter te worden.

De succesvolle ondernemer Jason Zook raadt in zijn blog aan om 

een challenge te kiezen die 15 tot 30 minuten per dag in beslag 

neemt.8 Dat is een prima begin, maar neem er gerust korter of 

langer de tijd voor. Dit is jóuw challenge!

Ben je er nog niet uit wat je precies  wilt gaan doen? In het 

onderdeel ‘Prioriteren en beslissen’ op pagina 20 kun je aan de hand 

van een aantal vragen je prioriteiten bepalen. Vervolgens kun je 

kijken welke challenge voor jou logisch is om op dit moment aan te 

gaan. 

Heb je je challenge eenmaal bepaald, vergeet dan niet dat 

volhouden een van de belangrijkste onderdelen is. Consistent aan 

je gewoonte werken levert het beste resultaat op. Daag jezelf uit om 

30 dagen vol te maken, wat er ook gebeurt.

Wanneer je met je journal aan de slag gaat en het proces start, 

probeer dan zo bewust mogelijk te werk te gaan. Het doel is dat 

je je dagelijkse sleur doorbreekt, met iets nieuws experimenteert, 

bekijkt of het iets voor je is en mogelijk een nieuwe gewoonte 
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creëert. Met een bewuste aanpak vergroot je je zelfbewustzijn en 

train je je wilskracht. En na 30 dagen merk je beter op wat je al hebt 

bereikt, wat de effecten zijn en kun je beter je conclusies trekken.8

WAT IS DE BESTE TIJD?
Wanneer kun je het best beginnen? Ons antwoord is: nu! Waarom 

niet? Je hebt de journal toch al open liggen.

Zodra je met jouw challenge bent gestart is het de bedoeling 

dat elke avond in je journal schrijft. We raden aan om dit te doen 

vlak na je oefensessie  te doen, want dan zitten alle ervaringen, 

gevoelens, en dingen die je geleerd hebt nog vers in je hoofd.. Leg 

de journal bij je instrument, of op je muziekstandaard,, zodat je 

niet vergeet om er na de oefensessie in te schrijven. Als een ander 

moment beter uitkomt dan is dat ook oké. Kies een tijd waarop het 

voor jou het makkelijkste is om jouw dagelijkse schrijf moment te 

implementeren.  

EEN MODEL VOOR JE CHALLENGE 
De 30 Day Challenge is een experiment als alle andere. Overal om 

ons heen wordt geëxperimenteerd: op scholen, in laboratoria, in 

bedrijven, in de sport en op veel andere plekken. Het is ook een 

van de grondbeginselen voor ondernemers en startups. In zijn 

boek ‘The Lean Startup’ zegt ondernemer Eric Ries dat startups 

een continu proces van experimenteren en leren moeten opzetten 

om sneller te groeien. Daarmee introduceerde hij een model dat 

‘The Build-Measure-Learn feedbackloop’ heet. Het is bedoeld voor 

startups, maar het is ook toe te passen op je persoonlijke leven. Stel 

je voor... hoe zou het zijn om te leven als een startup?9
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Volgens ons zou dat er ongeveer zó uitzien:

We hebben deze journal ontworpen aan de hand van dit model.

De eerste stap is dat je moet BESLISSEN. Je hebt waarschijnlijk een 

beeld in je hoofd van muzikanten die heel goed zijn. Die dingen 

kunnen die jij ook graag wilt kunnen, maar onthoud dat deze 

mensen heel veel hebben moeten oefenen voordat ze op dat punt 

kwamen. Ze begonnen net als jij bij het begin. Om erachter te 

komen waar je graag mee wilt beginnen, moet je prioriteiten stellen. 

Stel bijvoorbeeld dat je gitaar gekozen hebt. Dan kun je beginnen 

met lossen noten en opbouwen naar melodietjes, maar je kunt ook 

bezig gaan met akkoorden. Hierin moet je keuzes maken. Als je 

eenmaal een beslissing hebt gemaakt, moet je blijven volhouden en 

elke dag beslissingen nemen om jouw challenge tot een goed einde 

te brengen.

Heb je een beslissing genomen, dan is het tijd voor het leuke en 

uitdagende deel: het DOEN. Het is jouw taak om 30 dagen lang met 

de activiteit van je challenge aan de slag te gaan. Anders heeft je 

beslissing geen betekenis gehad. 

Maar we zijn nog niet klaar. Om echt vooruitgang te boeken moet 

je je resultaten METEN. Door elke dag terug te kijken op je activiteit 

word je je meer bewust van de veranderingen en het effect daarvan.

Het einde van elke week is een goed moment om te bedenken wat 

je van je ervaring en je metingen hebt GELEERD. En aan het eind 

Beslissen

Doen

Meten

Leren
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van je 30 Day Challenge bekijk je al die lessen en kun je conclusies 

trekken. Heeft de activiteit positieve effecten gehad? Denk je dat het 

op de lange termijn bijdraagt aan het behalen van je doelen?

Dat is de 30 Day Challenge, niet meer en niet minder. Je hoeft 

niet je hele leven vast te leggen, maar je kunt je leven wel blijvend 

veranderen. Volg de stappen die we voor je hebben beschreven 

en je bent al goed op weg. Richt je op je afspraak met jezelf, ga 

er bewust mee aan de slag en onthoud waarom je ermee bent 

begonnen. En het belangrijkste: doe het met plezier! Wat er ook 

gebeurt, je leert ervan.10 

Nog één ding om te onthouden
Wanneer we met iets nieuws beginnen waarbij we wilskracht nodig 

hebben en waarvoor we dingen moeten opofferen, worden we vaak 

ongeduldig als we geen directe resultaten zien. Dat geldt ook bij het 

bespelen van een instrument  We willen weten of het oefenen de 

moeite waard is. Maar als je tastbare resultaten wilt bereiken, kost 

dat tijd. Mensen raken vaak ontmoedigd bij het gebrek aan resultaat 

en zijn dan snel geneigd het bespelen van een instrument weer op 

te geven.

Om blijvende veranderingen aan te brengen, moeten we ons 

realiseren dat zichtbare resultaten vaak het effect zijn van een 

opstapeling van acties die daaraan vooraf zijn gegaan. Uit al deze 

acties ontstaan uiteindelijk de gewenste resultaten. Wees je ervan 

bewust dat elke persoon en elke situatie anders is en dat niet 

iedereen binnen dezelfde tijd resultaat zien.
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In het schema hierboven kun je het verschil zien tussen 

verwachtingen en de realiteit. In de realiteit moet je vaak langer 

wachten op de resultaten. Het is mogelijk dat jij tijdens je challenge 

hetzelfde gaat ervaren. Verlies de moed dan niet. Onthoud dat er 

tijd nodig is voordat je resultaten zichtbaar worden. Beethoven werd 

ook geen geniale pianist in 30 dagen. Dertig dagen is misschien 

wel niet lang genoeg om een geniale muzikant te worden, maar 

het is wel het perfecte aantal dagen om te experimenteren met je 

nieuwe hobby. Je gaat ervaren hoe het is dit elke dag te doen en je 

zult ook de kortetermijneffecten ervan ervaren. Na de challenge wil 

je misschien door blijven gaan om ook de langetermijneffecten te 

gaan ervaren. Als dat het geval is, dan raden we je aan om vooral 

door te blijven gaan!11

Resultaten

Tijd

Verwachting van wat 
er gebeurd

Wat er daadwerkelijk gebeurd

De Tegenvaller
Periode
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ORIËNTATIE
Voordat je aan je challenge begint is het van 

belang om op papier te zetten wat je gaat doen 

en waarom. Denk ook na hoe je er het meeste uit 

kunt halen. Neem vooral de tijd en beantwoord de 

beginvragen zo bewust mogelijk. Ben je benieuwd 

hoe zo’n ‘oriëntatie’ eruit zou kunnen zien? Kijk 

dan op blz.112!
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PRIORITEREN EN BESLISSEN 1

Soms heb je zoveel plannen en doelen dat het niet altijd meevalt 

om te beslissen waar je begint. Misschien wist je al wat voor 

instrument je wilde spelen en hoe je dat wil gaan doen toen je deze 

journal kocht (of kado kreeg), misschien denk je er nog over na. In 

dat geval is dit een handig hoofdstuk voor jou. We gaan je helpen 

een challenge te kiezen die op dit moment bij je past.

Op deze pagina vind je een aantal vragen die jou door deze keuze 

heen gaan loodsen. Denk rustig na over je antwoorden en wees 

eerlijk tegen jezelf, dan komt de beslissing vanzelf. Gebruik ook 

gerust het internet voor inspiratie of hulp. Dat is helemaal oké. 

Welke stijl(en) muziek vind je mooi?

Welke instrumenten vind je  het mooiste bij deze stijl(en)?

Welk van deze instrumenten zou je het liefste willen spelen en kies 

jij om de komende 30 dagen te gaan bespelen?

Het is belangrijk dat je voor deze 30 dagen bij het door jou gekozen 

instrument blijft. Natuurlijk is het prima om te switchen als je het na 

30 dagen nog niet leuk vind, maar probeer niet (te snel) op te geven 

omdat je te weinig resultaat ziet of het te moeilijk vindt.
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Ook is het van belang na te denken over hoe je aan het gekozen 

instrument gaat komen. Je kunt een instrument kopen, zowel 

nieuw als tweedehands, of je kan ze huren. Op Google en op 

Marktplaats is veel te vinden. Kijk hier even naar! Hoe ga je aan 

jouw instrument komen?

Dan, tot slot, is het goed om even na te denken over je precieze 

doel tijdens deze challenge. Wat wil je precies leren?

Hoe ga je dat aanpakken?

Kijk nu eens terug naar je antwoorden. Wat is de challenge die je 

aangaat voor de aankomende 30 dagen?
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STARTVRAGEN
ACTIVITEIT
Ik ga elke dag 

Nu je je activiteit voor de komende 30 dagen op papier hebt staan, 

raden we je aan om wat onderzoek te doen. Heb je er bijvoorbeeld 

voor gekozen om 30 dagen bezig te gaan met gitaarspelen, dan 

zou je op zoek kunnen gaan naar akkoorddiagrammen, of tabs van 

melodietjes die je wilt leren spelen. Er zijn heel veel tutorials en 

andere informatie op internet te vinden, maar je kunt bijvoorbeeld 

ook naar een expert gaan voor informatie en advies en eventueel 

zelfs lessen nemen.

Wat zijn de belangrijkste dingen die uit je onderzoek zijn gekomen?

Motivatie
Wat is je belangrijkste doel met deze challenge?  

Wat zijn gegarandeerd de voordelen van deze challenge?
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Welke voordelen verwacht je zelf van deze nieuwe gewoonte?

Wat zouden de positieve gevolgen zijn van deze voordelen, en hoe 

zou je je voelen als je leven er zo uitzag? 

Welke positieve invloed zou deze gewoonte op het leven van 

andere mensen kunnen hebben?

Wat zou je missen als je deze gewoonte nooit zou uitproberen?

Het is belangrijk om tijdens je challenge voor ogen te houden wat 

je motivatie is. Waarom ben je ermee begonnen? Hieraan terugden-

ken kan je door die moeilijke dagen slepen. Elke keer wanneer je je 

motivatie voelt afnemen, kun je dit hoofdstuk weer even doorlezen. 
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Implementatieplan 1

Uit onderzoek is gebleken dat de kans dat je een gewoonte vol-

houdt twee tot drie keer groter wordt als je een gedetailleerd plan 

hebt waarin staat wanneer, waar en hoe je je nieuwe gewoonte 

gaat implementeren. Een fantastische manier om jezelf een nieuwe 

gewoonte aan te leren is: hem om een bestaande gewoonte heen 

bouwen. Zo wordt je bestaande gewoonte het geheugensteuntje 

voor je nieuwe gewoonte. Je kunt je ‘implementatieplan’ opstellen 

aan de hand van het schema hieronder:

Na     ga ik        , en dat ga ik om  

         en op of in     doen.

Maak nu een soortgelijk plan voor je dagelijkse schrijfmoment.

Na     zal ik in mijn journal schrijven. Dit ga ik om  

         en op of in     doen.

Vergeet niet dat het dagelijkse schrijven een belangrijk onderdeel 

is van je challenge. Het maakt het proces bewuster, zal je zelfbe-

wustzijn vergroten en helpt met het vasthouden van je 

huidige gewoonte

plaatstijd

huidige gewoonte

plaats

nieuwe gewoonte

tijd
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commitment. Maak je geen zorgen als je een dag hebt gemist, maar 

doe je best om consistent te schrijven. 

VALKUILEN
Als je voorbereid bent op je valkuilen, heb je die al bijna 

overwonnen.

Wat zouden voor jou valkuilen kunnen zijn?

Hoe zou je kunnen voorkomen dat dat gebeurt?

Beloningen
Het is belangrijk om je bewust te zijn van je prestaties en om die te 

vieren. Zo krijg je een goed gevoel over wat je hebt bereikt en blijf je 

gemotiveerd om door te gaan!

Hoe ga jij jezelf belonen voor je prestaties? 

Na week 1:

Na week 2: 

Na week 3: 

Na de hele challenge:
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PARTNERCONTRACT 1

We weten intussen dat het heel nuttig is om een accountability 

partner te hebben, iemand die je aan je afspraken houdt. 

Wie wordt jouw accountability partner?

Als je een dag van je challenge mist, wat is dan de consequentie?

Als je je challenge niet afmaakt, wat is dan de consequentie? 

 

Hoe ga je je accountability partner op de hoogte brengen van je 

activiteiten?

Je handtekening

Handtekening van je accountability partner



Weet je niet zeker wie je accountable kan en wilt houden?

Ga naar www.worthytweaks.com en laat één van onze gewoonte-

experts je accountable houden tijdens je challenge!





CHALLENGE OPBOUW
We raden je aan om met kleine stapjes te beginnen 

en daar vandaan op te bouwen. Hier kun je 

bepalen hoe je je challenge in de 30 dagen gaat 

opbouwen.
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OPBOUWKALENDER
Aangezien jij waarschijnlijk een van de ambitieuzere mensen 

op aarde bent, is de kans groot dat je een grote challenge bent 

aangegaan. Op de lange termijn kan dat het lastiger maken om 

door te zetten. Begin daarom klein, bouw het op en ontwikkel een 

patroon voordat je aan de gewenste dagelijkse activiteit begint. Dan 

hou je het makkelijker vol. __>

Eerste week

Tweede week

Derde week

Vierde week

Laatste dagen

  1

  8

  22

  15

  29

  2

  9

  23

  16

  3

  10

  24

  17

  30
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In deze ‘kalender’ kun je je 30 Day Challenge vooruit plannen. 

Onthou dat elke challenge en elke situatie weer anders is; jij beslist 

wat het meeste op jou van toepassing is.

Wil je een voorbeeld van een ingevulde opbouwkalender bekijken, 

ga dan naar blz. 120.

  4

  11

  25

  5

  12

  26

  6

  13

  27

  7

  14

  28

  18   19   20   21
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Dagpagina’s
Nu je alle startvragen hebt beantwoord en je 

planning hebt gemaakt komen we bij het dagelijkse 

bijhouden van je journal. Op de dagpagina’s kun 

je op basis van je dag een evaluatie schrijven en je 

voorbereiden op de komende dag.



DAGPAGINA UITLEG
We zijn aangekomen bij het belangrijkste deel van de journal: je 

gaat starten met je activiteit en je ervaringen vastleggen! Dit ga je 

doen op de dagpagina’s, die uit twee delen bestaan: de evaluatie en 

de voorbereiding.

Aan het einde van elke dag begin je met een evaluatie, waarbij 

je bedenkt hoe je je activiteit ervaren hebt. Nadat je dat hebt 

bepaald, kun je alles opschrijven wat in je opkomt als je terugkijkt 

op jouw dag. Misschien ben je je bewust geworden van bepaalde 

veranderingen die interessant zijn om te noteren. Weet je niet 

zeker of een bepaalde verandering met je activiteit te maken heeft, 

schrijf hem dan toch maar op. Wie weet zie je in de loop van de tijd 

onverwachts een patroon ontstaan! Heb je niet genoeg ruimte, dan 

kun je onder ‘Notities’ op blz. 134 verdergaan. Om tot slot je dag 

samen te vatten schrijf je het woord of de woorden op die de dag 

het best beschrijven. Wees creatief!

Vervolgens ga je je (mentaal) voorbereiden op de volgende dag. Je 

maakt eerst een bewuste commitment door op te schrijven wat je 

precies gaat doen. Daarna schrijf je een positieve affirmatie die de 

identiteit beschrijft die je voor jezelf wilt creëren. Je doet dit omdat 

je een gewoonte het effectiefst verandert wanneer je je richt op de 

persoon die je wilt worden in plaats van het resultaat wat je wilt 

behalen. Goede gewoontes kunnen rationeel logisch klinken, maar 

als ze in strijd zijn met je identiteit, dan is de kans klein dat je ze zult 

volhouden. Hou bij het schrijven van je affirmatie in gedachten wat 

je onder ‘Motivatie’ hebt opgeschreven. Je kunt afwisselen welke 

affirmatie je dagelijks opschrijft, maar je kunt er ook voor kiezen om 

telkens dezelfde op te schrijven. 
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Vervolgens ben je klaar voor de volgende dag! Hoe je een 

dagpagina kunt invullen zie je op blz. 123.

Halverwege elke week vind je een verrijking. In die onderdelen krijg 

je waardevolle informatie en vragen die met je challenge te mak-

en hebben. Zo kun je kennis opdoen die je bij je challenge én in je 

dagelijks leven van pas kan komen.

Aan het eind van elke week volgt een weekevaluatie. Hierin 

reflecteer je op de afgelopen week en kijk je wat je van je ervaring 

kunt leren. Dan kun je beslissen hoe je de komende week beter 

en gemakkelijker voor jezelf kunt maken. Een voorbeeld van een 

weekevaluatie staat op blz. 124-125.1

 35  





We gaan op weg...

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die



Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / Dag 1  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

We blijven vooruitgaan, andere deuren openen,
nieuwe dingen doen, omdat we nieuwsgierig
zijn en dankzij die nieuwsgierigheid slaan we
nieuwe wegen in.

-Walt Disney

“
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Dag 2  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Vertrouwen is: de eerste stap zetten,
ook al zie je de hele trap nog niet.

-Martin Luther King, Jr.

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / Dag 3  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

s werelds populairste taal is muziek.

-Psy.“
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Dag 4  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 

Als je een rockster wilt zijn, of gewoon bero-
emd, ren de straat naakt door en je haalt het 
nieuws of zoiets. Maar als je wilt dat muziek 
je leven is, dan moet je spelen, spelen, spelen, 
spelen! En op de gegeven moment kom je 

waar je wilt zijn. 

– Eddie van Halen.

“
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VERRIJKING: MOTIVATIE
De motivatie van iemand om iets te doen speelt een belangrijke rol 

bij het overwinnen van uitdagingen. In deze verrijking gaan we je 

helpen om meer motivatie te vinden, zodat je de activiteit van je 

challenge makkelijker volhoudt. 

We kunnen je motivatie ook je ‘WAAROM’ noemen. Je WAAROM is 

het doel, de oorzaak of de overtuiging die je ertoe aanzet om iets te 

doen. Mensen zijn emotionele wezens en het WAAROM bepaalt dus 

voor een belangrijk deel wat iemand doet.  Je emoties kunnen je 

drijfveer zijn in het maken van irrationele keuzes, door bijvoorbeeld 

een relatie of een bedrijf te beginnen waarvan de slaagkans nihil is. 

Je gevoel bij bepaalde mensen of dingen heeft vaak meer invloed 

dan je logica.

Soms is het moeilijk om te begrijpen wat je gevoelens betekenen 

of om ze onder woorden te brengen. Maar het onder woorden 

brengen van je emoties kan je wel inspireren om actie te 

ondernemen. De eerste stap is dan: je WAAROM formuleren. 

Waarom doe je wat je op dit moment doet? Waarom wil je 

veranderen? Waarom is dat belangrijk voor je?

Weten waarom je iets doet maakt het niet alleen makkelijker om 

je challenge vol te houden, je kunt je leven er ook meer betekenis 

mee geven. We gaan nu een oefening doen die ‘7 Levels Deep’ heet. 

Beantwoord de vragen hieronder en je krijgt duidelijkheid over je 

WAAROM. Je motivatie wordt tastbaarder en daardoor sturen je 

emoties je de kant van de juiste actie op en kom je met gemak 

over obstakels heen. Neem de tijd om de woorden te vinden die je 

gevoelens beschrijven. Een voorbeeld vind je op blz. 126.1
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Ik doe deze challenge omdat

Dit is belangrijk voor me omdat 

Dit is belangrijk voor me omdat  

Dit is belangrijk voor me omdat 

 

Dit is belangrijk voor me omdat 

Dit is belangrijk voor me omdat 

Dit is belangrijk voor me omdat 

Waarschijnlijk heb je nu dingen opgeschreven die je motiveren 

maar die je nog niet met je challenge in verband had gebracht. Dat 

is goed! Het betekent dat je meer te weten bent gekomen over je 

motivatie voor je challenge. Die kennis kun je nu inzetten om je 

emoties tastbaar te maken wanneer je jezelf voor je dagelijkse acti-

viteit wilt motiveren. Verwerk de antwoorden die je hierboven hebt 

ingevuld ook in je affirmaties op de dagpagina’s. 2
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Dag 5  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

De enige bron van kennis is ervaring.

- Albert Einstein“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 6  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Als je mooie muziek wilt maken, moet je zowel 
de zwarte als de witte noten spelen.

-Richard M. Nixon.“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 7  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Veranderingen hebben pas echt waarde als ze 
blijvend en consistent zijn.

- Tony Robbins“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 

        Tijd voor je wekelijkse evaluatie!
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WEEKEVALUATIE: WEEK 1
Heb je afgelopen week negatieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Heb je afgelopen week positieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Op welke dag was je het meest in de verleiding om je activiteit over 

te slaan?

Hoe kwam dat, denk je?

Hoe zou je kunnen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
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Op welke dag was je activiteit het gemakkelijkst?

Waarom was dat de gemakkelijkste dag, denk je?

Hoe kun je zorgen dat je meer van zulke dagen krijgt?

Als je terugkijkt naar de vragen hierboven, wat heb je dan van de 

afgelopen week geleerd en wat neem je mee naar de komende 

week?

Wil je verder nog iets zeggen over afgelopen week?

Woord(en) van de week

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
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WEEK 1 ZIT EROP!

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Gefeliciteerd! Je hebt je nu een week aan je 

challenge gewijd. Goed gedaan, je kunt trots op 

jezelf zijn :)

Beloning 1



Dag 8  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Muziek is de soundtrack van je leven.

-Dick Clark“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 9  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Muziek is de afkorting van emotie. 

- Leo Tolstoy“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 

 53  



Dag 10  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

De meest opwindende ritmes lijken onver-
wacht en complex, de mooiste melodieën 
eenvoudig en onvermijdelijk.

-WH Auden

“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 11  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Wanneer alles tegen lijkt te zitten, bedenk dan 
dat een vliegtuig tegen de wind in opstijgt, 
niet met wind mee.

- Henry Ford

“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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VERRIJKINg: GEWOONTES
Hoe groot de invloed van gewoontes op je leven is hoeven we 

waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Maar we kunnen wel van 

dichterbij bekijken hoe gewoontes werken. 

In zijn beroemde boek ‘The Power of Habit’ heeft auteur 

Charles Duhigg het over de ‘habit loop’, de gewoontecyclus. Hij 

onderscheidt drie fasen in een gewoonte. Allereerst is er een cue, 

een trigger die je hersenen het teken geeft om iets te doen. Een 

voorbeeld: Je hoort een liedje op de radio en je denkt aan hoe jij 

zulke liedjes wilt kunnen spelen. Dan volgt de eigenlijke actie of 

gewoonte, die hij de routine noemt – je pakt je instrument en gaat 

er op spelen.. De routine kan fysiek, mentaal en/of emotioneel zijn. 

Tenslotte komt de beloning, waardoor je hersenen onthouden dat 

deze cyclus de moeite waard is om op te slaan – je geniet van het 

bespelen van jouw instrument. Is een gewoonte zich nog aan het 

vormen, dan kan die cyclus nog bewust zijn, maar in de loop van de 

tijd zal hij zich ontwikkelen tot een automatisme. 

Naarmate je je beter bewust wordt van de cues en de beloningen 

wordt het makkelijker om de routines te veranderen. Het verlangen 

naar een beloning is de motor achter de cyclus van een gewoonte. 

Je kunt dat verlangen weerstaan, maar dan moet je herkennen welk 

verlangen je gedrag precies beïnvloedt. Als je je er niet bewust van 

bent dat je uitkijkt naar die beloning, zul je sneller gedachteloos 

toegeven aan je verlangens. 

Routine

BeloningCue
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Aan de andere kant: als je erachter bent gekomen hoe je een 

verlangen kunt opwekken, kost het minder moeite om een nieuwe 

gewoonte te creëren. Het geldt niet in alle situaties, maar je 

kunt goed een nieuwe routine starten of een bestaande routine 

veranderen als je de cue en de beloning van de huidige routine 

handhaaft, en alleen de routine verandert. 

Nu je weet dat je een cue nodig hebt voor je activiteit, wat is voor 

jou een goede cue of wat zou er een kunnen worden?

Nu je weet dat een beloning een verlangen in je zou moeten aan-

wakkeren, wat is voor jou een goede beloning of wat zou er een 

kunnen worden? Let op: De bezigheid op zichzelf kan al genoeg 

een beloning zijn, omdat je het leuk vindt om te doen.

Om uit te vinden welke beloningen bepaalde gewoontes aansturen, 

raadt Duhigg je aan om met beloningen te experimenteren. 

Het laatste stukje is geloven. Je moet geloven dat je een gewoonte 

kunt veranderen – alleen dan zul je de moeilijke momenten (en die 

krijg je) doorkomen. Daarom werkt het ook zo goed als je mensen 

om je heen kunt vinden om je challenge mee te delen.

Geloof je echt dat je deze gewoonte blijvend kunt veranderen?

We hopen dat je tijdens je 30 Day Challenge iets aan deze kennis 

hebt, dat je je realiseert hoe gewoontes in elkaar zitten en hoe je ze 

kunt veranderen of creëren. Succes met de rest van week 2!3
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Dag 12  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Tonen klinken, en bulderen en stormen over 
mij totdat ik ze om heb gezet in noten.

-Ludwig van Beethoven. “

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 13  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Zonder muziek zou het leven voor mij leeg 
zijn. 

- Jane Austen“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 14  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Muziek is de wijn die de beker van stilte vult. 

- Robert Fripp“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 

        Tijd voor je wekelijkse evaluatie!
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WEEKEVALUATIE: WEEK 2
Heb je afgelopen week negatieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Heb je afgelopen week positieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Op welke dag was je het meest in de verleiding om je activiteit over 

te slaan?

Hoe kwam dat, denk je?

Hoe zou je kunnen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?

Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14
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Op welke dag was je activiteit het gemakkelijkst?

Waarom was dat de gemakkelijkste dag, denk je?

Hoe kun je zorgen dat je meer van zulke dagen krijgt?

Als je terugkijkt naar de vragen hierboven, wat heb je dan van de 

afgelopen week geleerd en wat neem je mee naar de komende 

week?

Wil je verder nog iets zeggen over afgelopen week?

Woord(en) van de week

Dag 8 Dag 9 Dag 10 Dag 11 Dag 12 Dag 13 Dag 14
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WEEK 2 ZIT EROP!

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Je bent al bijna halverwege! 

Vier je resultaten en geniet van je beloning.

Beloning 2



Dag 15  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Met zelfdiscipline is vrijwel alles mogelijk.

- Theodore Roosevelt“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 

 66  



Dag 16  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Ik denk dat muziek op zichzelf genezend 
werkt. Het is een explosieve uitdrukking van de 
mensheid. Het is iets waar we allemaal door 
worden geraakt. Het maakt niet uit uit welke 
cultuur we komen, iedereen 
houdt van muziek.  

- Billy Joel

“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 17  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Waar woorden falen, spreekt muziek.

-Hans Christian Andersen.“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 18  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Er zijn twee manieren om je te beschermen 
tegen de ellende van het leven: muziek en 
katten.

-Albert Schweitzer

“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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VERRIJKING: WILSKRACHT
Als je de juiste keuzes wilt maken voor het bereiken van je langeter-

mijndoelen heb je iets nodig waar we allemaal wel meer van willen 

hebben: wilskracht. De definitie van wilskracht is: de kracht om de 

kortetermijnbeloning te weerstaan om langetermijndoelen te kun-

nen bereiken. 

Ons vermogen om onze aandacht, onze emoties, onze eetlust en 

ons gedrag te beheersen heeft niet alleen een grote invloed op onze 

gezondheid, financiële zekerheid, relaties en ons succes in ons werk, 

het is ook te trainen. Door deze challenge aan te gaan ben je daar al 

mee begonnen. Uit onderzoek blijkt dat je je wilskracht kunt verster-

ken door jezelf in kleine dingen, consequent te beheersen. Wanneer 

je met jezelf afspreekt dat je iets elke dag doet, vooral als je er GEEN 

zin in hebt, ben je niet alleen een gewoonte aan het opbouwen, je 

leert het ook af om met smoezen te komen. Zo zien je hersenen dat 

je alles kunt! 

We hebben het al over het belang van bewustzijn gehad. Ook dat 

speelt een rol bij je zelfbeheersing. Het is belangrijk dat je herkent 

wanneer je een keuze maakt waar wilskracht voor nodig is. Anders 

kies je sneller voor de gemakkelijke weg. 

Het herkennen van die keuzemomenten zorgt dat je minder onbe-

wuste keuzes maakt, en daarmee vergroot je je wilskracht. Bij de 

wekelijkse evaluatie bekijk je wanneer je die week beslissingen hebt 

genomen die je challenge ondersteunden. Je probeert ook de ge-

dachten, verlangens, emoties en impulsen te onderscheiden die er 

door je heen gaan wanneer je in de verleiding bent om je activiteit 

over te slaan. 
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Hoe bewuster je je hiervan wordt, hoe beter je weet welke impulsen 

je kunt stimuleren en welke je beter kunt beheersen.

Bij het maken van keuzes komt je ‘impulsieve ik’ vaak in conflict met 

je ‘wijzere ik’. Je impulsieve ik wil direct beloond worden, terwijl je 

wijzere ik dat langetermijndoel wil bereiken. Geef je impulsieve ik 

een naam, bijvoorbeeld ‘de Appeltaartman’. Zo herken je makkelijker 

wanneer die het overneemt en kun jij je wijzere ik te hulp roepen 

voor meer wilskracht.

Hoe ga jij je impulsieve ik noemen?

Heb je je impulsieve ik eenmaal betrapt, denk dan terug aan je 

WAAROM. Lees die pagina anders nog een keer door. Waarom 

wil je deze verleiding weerstaan? Probeer je ademhaling dan te 

vertragen tot 4-6 keer per minuut, maar hou je adem niet in. Zo 

gaat je lichaam van een stresstoestand naar een toestand van 

zelfbeheersing en houdt die vervelende impulsieve ik zijn mond.

Als je een ‘verkeerde’ keuze maakt en je challenge een dag 

overslaat, wees dan niet te hard voor jezelf. Vergeef jezelf en erken 

dat je ook maar een mens bent. Blijf verder gewoon de juiste keuzes 

maken. Uit onderzoek blijkt dat compassie met jezelf hebben een 

betere strategie is dan jezelf op je kop geven als je zelfbeheersing 

wilt kweken.

Met deze verrijking hebben we je wat hulpmiddelen aangereikt die 

je in je challenge kunt toepassen. Maar maak je geen zorgen, zodra 

een activiteit een gewoonte is geworden, kost hij minder wilskracht 

en wordt het dus makkelijker om hem elke dag uit te voeren. Hou 

vol!4
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Dag 19  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Voortdurende inspanning – niet kracht of intel-
ligentie – is de sleutel om ons potentieel 
te ontsluiten. 

- Winston Churchill 

“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 20  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Muziek kan de wereld veranderen omdat het 
mensen kan veranderen.

-Bono. K“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 21  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Als je niet van richting verandert, kom je miss-
chien wel op je bestemming. 

- Lao Tzu“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 

        Tijd voor je wekelijkse evaluatie!
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WEEKEVALUATIE: WEEK 3
Heb je afgelopen week negatieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Heb je afgelopen week positieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Op welke dag was je het meest in de verleiding om je activiteit over 

te slaan?

Hoe kwam dat, denk je?

Hoe zou je kunnen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?

Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20 Dag 21
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Op welke dag was je activiteit het gemakkelijkst?

Waarom was dat de gemakkelijkste dag, denk je?

Hoe kun je zorgen dat je meer van zulke dagen krijgt?

Als je terugkijkt naar de vragen hierboven, wat heb je dan van de 

afgelopen week geleerd en wat neem je mee naar de komende 

week?

Wil je verder nog iets zeggen over afgelopen week?

Woord(en) van de week

Dag 15 Dag 16 Dag 17 Dag 18 Dag 19 Dag 20 Dag 21
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DAT WAS WEEK 3!

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Wauw, goed bezig! Hoe voel je je over deze 

mijlpaal?

Beloning 3



Dag 22  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Stel je op als een student: wees nooit te trots 
om vragen te stellen, weet nooit te veel om iets 
nieuws te leren. 

- Og Mandino

“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 23  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Muziek is voor de ziel wat woorden voor de 
geest zijn.

 - Modest Mouse“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 24  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Een goede beslissing is gebaseerd op kennis, 
niet op getallen. 

- Plato“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 25  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Wees trouw in kleine dingen, want daar ligt je 
kracht. 

- Martin Luther King, Jr.“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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VERRIJKING: 
DOORZETTINGSVERMOGEN

Om je 30 Day Challenge te voltooien heb je doorzettingsvermogen 

nodig. De meeste mensen geven op zodra ze te maken krijgen 

met weerstand of tegenslag. Er zijn er niet veel die ondanks alles 

doorgaan. Gebrek aan doorzettingsvermogen is dus een van de 

belangrijkste oorzaken waardoor mensen falen. Succesvolle mensen 

hebben wilskracht én doorzettingsvermogen. Ze behalen resultaten 

door bepaalde activiteiten vol te houden tot het vaste gewoontes 

zijn. Doorzettingsvermogen is door geen enkele eigenschap te 

vervangen of te compenseren.

Doorzettingsvermogen wordt ondersteund door bepaalde factoren:

 Doelbewustheid: weten wat je wilt is misschien wel   

 de eerste en belangrijkste stap in het ontwikkelen van je  

 doorzettingsvermogen.

 Verlangen: met een intens verlangen is doorzetten een  

 makkie.

 Zelfvertrouwen: als je gelooft dat je een plan kunt uitvoeren,  

 stimuleert dat je doorzettingsvermogen.

 Goede planning: met een georganiseerd plan, hoe   

 onpraktisch ook, kun je alles beter volhouden.

 Juiste kennis: met een plan dat is gebaseerd op ervaring en  

 observatie, dat klopt, kun je makkelijker doorzetten.

 Samenwerking: medeleven, begrip en harmonieus   

 samenwerken met anderen kunnen bijdragen aan de   

 ontwikkeling van je doorzettingsvermogen.
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 Wilskracht: als je consequent de kortetermijnbeloning   

 weerstaat, zal je doorzettingsvermogen toenemen.

 Gewoonte: doorzettingsvermogen komt rechtstreeks voort  

 uit gewoontes. De persoon die jij wordt, wordt voor een  

 groot deel bepaald door wat je elke dag doet. 16 

Bepaal of en in welke mate jij over deze factoren beschikt en geef 

dat weer in een cijfer van 1 (ontbreekt) tot 10 (in bezit).

Hoe kun je de factor(en) verbeteren die het laagst scoren?

Ga aan de slag met de actie(s) die je hierboven hebt opgeschreven. 

Hier zul je je doorzettingsvermogen mee versterken, en dat 

zal je heel goed van pas komen bij je challenge. Dankzij je 

doorzettingsvermogen zul je je acties volhouden en zo bereik je 

je doel. Zeg tegen jezelf dat je je challenge afmaakt – wat er ook 

gebeurt.

Succes met de laatste loodjes!

Factor

Doelbewustheid

Verlangen

Zelfvertrouwen

Goede planning

Juiste kennis

Samenwerking

Wilskracht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gewoonte
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Dag 26  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Leef alsof je morgen doodgaat. Leer alsof je 
eeuwig te leven hebt. 

- Mahatma Gandhi“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 27  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Zonder muziek zou het leven een fout zijn.

-Friedrich Nietzsche.J“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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Dag 28  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Als muziek het eten van de liefde is, speel door.

-William Shakespeare“

        Tijd voor je wekelijkse evaluatie!

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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WEEKEVALUATIE: WEEK 4
Heb je afgelopen week negatieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Heb je afgelopen week positieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Op welke dag was je het meest in de verleiding om je activiteit over 

te slaan?

Hoe kwam dat, denk je?

Hoe zou je kunnen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?

Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28
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Op welke dag was je activiteit het gemakkelijkst?

Waarom was dat de gemakkelijkste dag, denk je?

Hoe kun je zorgen dat je meer van zulke dagen krijgt?

Als je terugkijkt naar de vragen hierboven, wat heb je dan van de 

afgelopen week geleerd?

Wil je verder nog iets zeggen over afgelopen week?

Woord(en) van de week

Dag 22 Dag 23 Dag 24 Dag 25 Dag 26 Dag 27 Dag 28
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WEEK 4 ZIT EROP!

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Yes! Nog twee dagen en je hebt je challenge 

volbracht!



Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / Dag 29  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Voorbereiding
Morgen ga ik 

Omdat ik een persoon ben die

Muziek brengt een soort plezier voort waar de 
menselijke natuur niet zonder kan. 

- Confucius“
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Dag 30  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Woord(en) van de dag:  

Grote dingen gebeuren door een reeks kleine 
dingen die bij elkaar komen. 

- Vincent Van Gogh“

          Tijd voor je Challenge Evaluatie!

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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JE HEBT HET GEHAALD!
Je hebt je 30 dagen afgemaakt! Teken je eigen 

overwinningsvlag op de top van de berg :)

Laatste beloning





EVALUATIe
Nu komt het belangrijkste deel van je challenge: 

je gaat terugkijken op je ervaringen en je bewust 

worden van wat je hebt geleerd. En wat ga je nu 

doen met de kennis die je hebt opgedaan? We 

raden je ook nu weer aan om de tijd te nemen 

voor je antwoorden. Een voorbeeld van een 

evaluatie vind je op blz. 130 en 131.
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     Ja.

     Nee. Daarom ga ik nog  dagen door met deze activiteit en 

     kom ik daarna terug op deze vragen.

AFSLUITENDE VRAGEN
Heb je het idee dat 30 dagen lang genoeg was om te leren wat je 

wilde leren?

Welke positieve veranderingen heb je ervaren?

Wat zouden de voordelen zijn als deze activiteit een gewoonte was?

Welke negatieve veranderingen heb je ervaren?

Wat zouden de negatieve effecten zijn als deze activiteit een 

gewoonte was?

Wat was het effect van je activiteit op je omgeving en de mensen 

om je heen?
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In de tabel hieronder kun je de voordelen en nadelen tegen 

elkaar afwegen. Zet ze onder elkaar en geef ze een cijfer van 1 

t/m 5, waarbij 1 het minst belangrijk is en 5 het belangrijkst. Bekijk 

vervolgens de totaalscore.

Samengevat: wat heb je van deze 30 Day Challenge geleerd?

Denk je dat deze gewoonte op de lange termijn bijdraagt aan je 

geluk?

Ja / Nee, omdat

Tenslotte de belangrijkste vraag van allemaal. Ga je deze gewoonte 

vasthouden?

Omdat

Voordelen

Totale score Totale score

 Nadelen  Score   Score

Ja Nee





Gefeliciteerd!
Je bent nu klaar met je 30 Day Challenge. We 

hopen echt dat je ervan hebt genoten en dat je 

waardevolle inzichten hebt opgedaan waarmee je 

je leven kunt verbeteren. Misschien heb je daardoor 

zelfs wel besloten om je nieuwe gewoonte te 

handhaven. In dat geval weten we zeker dat je 

een aanpassing hebt gemaakt waardoor je leven 

erop vooruitgaat!

Als dit je eerste 30 Day Challenge was hopen we 

dat je hebt gemerkt wat een impact zo’n challenge 

heeft, en dat je vaker een challenge gaat doen!

Want...





“Nadat je een hoge berg hebt beklommen, kom je er pas achter 

dat er nog veel meer bergen te beklimmen zijn.”

- Nelson Mandela

;)





SMAAK TE PAKKEN?
We hopen dat je dit een waardevolle ervaring 

vond. En heb je zin in meer 30 Day Challenges, 

dan krijg je van ons een kortingscode voor je 

volgende experiment!

Gebruik de code hieronder:

NEXTCHALLENGE

Veel plezier met je volgende challenge!





HEB JE FEEDBACK?
Als bedrijf streven we er altijd naar om beter te 

worden, zodat we onze klanten zoveel mogelijk 

waarde kunnen brengen.

Daarom zou het geweldig zijn als je ons over 

je ervaringen wilt vertellen. Met jouw feedback 

kunnen we onze producten verbeteren. Wil je 

reageren, stuur dan een e-mail naar 

info@worthytweaks.com of neem contact met 

ons op via een van onze social media kanalen.

Alvast bedankt!





VOORBEELDEN
In dit hoofdstuk laten we zien hoe je de vragen 

in deze journal zou kunnen beantwoorden. Als 

je twijfelt over het antwoord op een vraag, kun je 

hier misschien inspiratie opdoen.
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PRIORITEREN EN BESLISSEN 1

Soms heb je zoveel plannen en doelen dat het niet altijd meevalt 

om te beslissen waar je begint. Misschien wist je al wat voor 

instrument je wilde spelen en hoe je dat wil gaan doen toen je deze 

journal kocht (of kado kreeg), misschien denk je er nog over na. In 

dat geval is dit een handig hoofdstuk voor jou. We gaan je helpen 

een challenge te kiezen die op dit moment bij je past.

Op deze pagina vind je een aantal vragen die jou door deze keuze 

heen gaan loodsen. Denk rustig na over je antwoorden en wees 

eerlijk tegen jezelf, dan komt de beslissing vanzelf. Gebruik ook 

gerust het internet voor inspiratie of hulp. Dat is helemaal oké. 

Welke stijl(en) muziek vind je mooi?

Ik vind jazz, blues, en popmuziek wel mooi.

Welke instrumenten vind je  het mooiste bij deze stijl(en)?

- De saxofoon en de piano bij jazz en blues, en de gitaar bij popmuziek.

-De piano bij jazz en blues

- De gitaar bij popmuziek

Welk van deze instrumenten zou je het liefste willen spelen en kies 

jij om de komende 30 dagen te gaan bespelen?

De saxofoon.
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Het is belangrijk dat je na je keuze voor deze 30 dagen bij het door 

jou gekozen instrument blijft. Natuurlijk is het prima om te switchen 

als je het na 30 dagen nog niet leuk vind, maar probeer niet (te snel) 

op te geven omdat je te weinig resultaat ziet of het te moeilijk vindt.

Ook is het van belang na te denken over hoe je aan het gekozen 

instrument gaat komen. Je kunt een instrument kopen, zowel 

nieuw als tweedehands, of je kan ze huren. Op Google en op 

Marktplaats is veel te vinden. Kijk hier even naar! Hoe ga je aan 

jouw instrument komen?

Ik mag voor de aankomende 30 dagen de saxofoon van mijn tante lenen.

Welke nieuwe gewoonte zou voor de grootste verbetering zorgen?

Ik wil graag beginners liedjes leren spelen..

Hoe ga je dat aanpakken?

Mijn tante had nog haar eerste oefenboek, en daarin staat heel veel info over hoe je moet 

spelen en hoe je moet noten lezen. Ook staan daar beginners liedjes in. Ik ga dit boek lenen 

en ik wil daar dagelijks 30 minuten mee oefenen.
 

     

Kijk nu eens terug naar je antwoorden. Wat is de challenge die je 

aangaat voor de aankomende 30 dagen?

Ik ga leren hoe je op een saxofoon simpele melodietjes moet leren spelen door elke dag 30 

minuten te oefenenen met dat oefenboek.
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Startvragen
ACTIVITEIT
Ik ga elke dag 0 minuten saxofoon spelen met behulp van dat boek.

Wat zijn de belangrijkste dingen die uit je onderzoek zijn gekomen?

Ik heb mijn tante om tips gevraagd en zij vertelde mij dat ik niet te snel moest gaan, 

de tijd moest nemen voor de skills die ik wilde leren, en dat ik de skills die ze besprek-

en in het boek op volgorde zoals het boek ze geeft moet doen met behulp van de liedjes 

die erbij staan en dat ik pas door moet gaan naar de volgende skill als ik de vorige 

goed kan.

Motivatie
Wat is je belangrijkste doel met deze challenge?  

Mijn belangrijkste doel is het hebben van een hobby waar ik plezier in heb en het leren 

saxofoon spelen.

Wat zijn gegarandeerd de voordelen van deze challenge?

Ik besteed dan mijn tijd nuttiger door iets nieuws te leren.

Welke voordelen verwacht je zelf van deze nieuwe gewoonte?

dat ik meer relaxed ben in de dag omdat ik de tijd neem om te ontspannen met deze hobby.
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Wat zouden de positieve gevolgen zijn van deze voordelen, en hoe 

zou je je voelen als je leven er zo uitzag? 

Als ik meer relaxed ben kan ik beter productief zijn en actief zijn in mijn dagelijks leven, dan 

krijg ik meer gedaan en ben ik vrolijker.

Welke positieve invloed zou deze gewoonte op het leven van 

andere mensen kunnen hebben?

Ik heb meer energie voor mijn kinderen en ik ben minder snel geïrriteerd. dat is voor iedereen 

wel fijn.

Wat zou je missen als je deze gewoonte nooit zou uitproberen?

Ik zou nooit saxofoon hebben gespeeld. dat is iets wat ik al heel lang wil doen. ik zou me altijd 

afvragen wat er zou gebeuren als ik dat wel had gedaan.

Het is belangrijk om tijdens je challenge voor ogen te houden wat 

je motivatie is. Waarom ben je ermee begonnen? Hieraan terugden-

ken kan je door die moeilijke dagen slepen. Elke keer wanneer je 

je motivatie voelt afnemen, kun je dit hoofdstuk weer even door-

lezen.24

Implementatieplan 1

Uit onderzoek is gebleken dat de kans dat je een gewoonte vol-

houdt twee tot drie keer groter wordt als je een gedetailleerd plan 

hebt waarin staat wanneer, waar en hoe je je nieuwe gewoonte 

gaat implementeren. Een fantastische manier om jezelf een nieuwe 

gewoonte aan te leren is: 
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hem om een bestaande gewoonte heen bouwen. Zo wordt 

je bestaande gewoonte het geheugensteuntje voor je nieuwe 

gewoonte. Je kunt je ‘implementatieplan’ opstellen aan de hand 

van het schema hieronder: 

Na     ga ik        , en dat ga ik om  

         en op of in     doen.

Na mijn het douchen drink ik ’s ochtends een gezonde groente- en fruitsmoothie. Ik doe dat 

om 7.30 aan de keukentafel. 

Maak nu een soortgelijk plan voor je dagelijkse schrijfmoment.

Na     zal ik in mijn journal schrijven. Dit ga ik om  

         en op of in     doen.

Nadat ik mijn tanden heb gepoetst schrijf ik in mijn journal. Ik doe dat om 11 uur aan mijn 

bureau. 

Vergeet niet dat het dagelijkse schrijven een belangrijk onderdeel 

is van je challenge. Het maakt het proces bewuster, zal je zelfbe-

wustzijn vergroten en helpt met het vasthouden van je commit-

ment. Maak je geen zorgen als je een dag hebt gemist, maar doe je 

best om consistent te schrijven.

huidige gewoonte

plaatstijd

huidige gewoonte

plaats

nieuwe gewoonte

tijd
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VALKUILEN
Als je voorbereid bent op je valkuilen, heb je die al bijna 

overwonnen.

Wat zouden voor jou valkuilen kunnen zijn?

Dat ik een dag geen zin heb en dan de dag erna het niet zo erg meer voelt als ik het ook weer 

niet doe. dat ik dan terugval naar het geen zin hebben dus niet doen.

Hoe zou je kunnen voorkomen dat dat gebeurt?

Zorgen dat ik altijd groente en fruit in huis heb, geen spek kopen en zorgen dat ik ’s ochtends 

minstens een uur de tijd heb voordat ik de deur uit moet. 

Beloningen
Hoe ga jij jezelf belonen voor je prestaties? 

Na week 1: Thuis nog een keer mijn lievelingsfilm kijken.

Na week 2: Een avondje naar de comedy club hier in de buurt.

Na week 3: Nieuwe schoenen kopen. 

Na de hele challenge: Eten in mijn favoriete restaurant.
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PARTNERCONTRACT 1

We weten intussen dat het heel nuttig is om een accountability 

partner te hebben, iemand die je aan je afspraken houdt. 

Wie wordt jouw accountability partner?

Mijn tante.

Als je een dag van je challenge mist, wat is dan de consequentie?

Dan moet ik mijn tante op iets lekkers trakteren.

Als je je challenge niet afmaakt, wat is dan de consequentie? 

Dan moet ik bij mijn tante het hele huis schoonmaken.

Hoe ga je je accountability partner op de hoogte brengen van je 

activiteiten?

Ik stuur haar elke dag een opname van mijn oefensessie over whatsapp.

Je handtekening

Handtekening van je accountability partner

Weet je niet zeker wie je accountable kan en wilt houden?

Ga naar www.worthytweaks.com en laat één van onze gewoonte-

experts je accountable houden tijdens je challenge!
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OPBOUWKALENDER

Eerste week

Tweede week

Derde week

Vierde week

Laatste dagen

  1  

     15 minuten per 
dag oefenen

  8  

     20 minuten per 
dag oefenen 

  22  

     30 minuten per 
dag oefenen 

  15  

    25 minuten per 
dag oefenen 

  29  

     30 minuten per 
dag oefenen

  2  

      15 minuten per 
dag oefenen

  9  

     20 minuten per 
dag oefenen 

  23  

     30 minuten per 
dag oefenen 

  16  

     25 minuten per 
dag oefenen 

  3  

     15 minuten per 
dag oefenen

  10  

     20 minuten per 
dag oefenen 

  24  

     30 minuten per 
dag oefenen 

  17  

     25 minuten per 
dag oefenen 

  30  

     30 minuten per 
dag oefenen 
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  4  

    15 minuten per 
dag oefenen

  11  

     20 minuten per 
dag oefenen 

  25  

     30 minuten per 
dag oefenen 

  5  

      15 minuten per 
dag oefenen

  12  

     20 minuten per 
dag oefenen 

  26  

     30 minuten per 
dag oefenen 

  6  

      15 minuten per 
dag oefenen

  13  

     20 minuten per 
dag oefenen 

  27  

     30 minuten per 
dag oefenen 

  7  

     15 minuten per 
dag oefenen

  14  

     20 minuten per 
dag oefenen 

  28  

     30 minuten per 
dag oefenen 

  18  

     25 minuten per 
dag oefenen 

  19  

     25 minuten per 
dag oefenen 

  20  

     25 minuten per 
dag oefenen 

  21  

     25 minuten per 
dag oefenen 
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Voorbeeld Dag  /30

EVALUATIE
Hoe ging het vandaag?   

Wat kun je zeggen over vandaag?

Trots op mezelf omdat ik in 1 oefensessie (ik ging wel 45 minuten in plaats van 30!) een skill 

uit het boek geleerd heb en er complimenten op heb gehad van mijn tante.

Woord(en) van de dag: Lekker lang oefenen!

Voorbereiding
Morgen ga ik beginnen aan skill 4 in het boek en oefenen met een liedje dat ik van mijn 

tante heb gekregen waarin ik alle andere skills samen moet gebruiken.

Omdat ik een persoon ben die houdt van muziek en gemotiveerd is om te leren!

Hier vind je een quote voor je dagelijkse dosis 
inspiratie.

- Het team van Worthy Tweaks“

Uitdagend Goed te doenHeftig Ging lekker Moeiteloos

Datum         /         / 
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WEEKEVALUATIE: Voorbeeld
Heb je afgelopen week negatieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Ik had op de gegeven moment (na dag 2)wel wat last van mijn onderlip.

Heb je afgelopen week positieve ervaringen gehad door je 

challenge? Welke?

Ik heb super veel geleerd en ik ben ook veel meer gemotiveerd om andere dingen te doen. zelfs 

op het werk. ik ben nu al veel positiever.

Op welke dag was je het meest in de verleiding om je activiteit over 

te slaan?

Hoe kwam dat, denk je?

Op woensdag had ik echt last van mijn onderlip. daarom wilde ik eigenlijk niet spelen.

Hoe zou je kunnen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt?

Mijn tante heeft mij vloeipapiertjes aangeraden om de pijn een beetje te voorkomen.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
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Op welke dag was je activiteit het gemakkelijkst?

Waarom was dat de gemakkelijkste dag, denk je?

Op vrijdag ben ik naar een concert van de dorpsfanfare geweest. het zien van wat al die 

saxofonisten allemaal konden doen motiveerde me echt om nog harder te oefenen, dus de 

oefensessie van zaterdag was heel uitgebreid.

Hoe kun je zorgen dat je meer van zulke dagen krijgt?

Vaker naar concerten gaan, of naar muziek met saxofoons luisteren.

Als je terugkijkt naar de vragen hierboven, wat heb je dan van de 

afgelopen week geleerd en wat neem je mee naar de komende 

week?

Ik ga vaker naar saxofoon muziek luisteren, ik vind jazz met saxofoon sowieso wel erg mooi, en 

ik ga die vloeitjes blijven gebruiken. ook ga ik mijn tante vragen om nog zo’n muziekstuk met 

meerdere skills erin, want dat was leuk en leerzaam.

Wil je verder nog iets zeggen over afgelopen week?

Ik vind het fantastisch om te zien hoe snel ik vooruit ga! echt nieuwsgierig naar wat ik aan 

het eind van de challenge allemaal kan doen! 

Woord(en) van de week

Nieuwe saxofonist

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
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VERRIJKING: MOTIVATIE
Ik doe deze challenge omdat ik een hobby wilde hebben en altijd al muziek wilde 

spelen

Dit is belangrijk voor me omdat ik meer wil ontspannen zonder iets nutteloos te 

doen zoals tv kijken

Dit is belangrijk voor me omdat ik graag productief ben

Dit is belangrijk voor me omdat me daar beter van ga voelen. positiever en gemo-

tiveerder met meer energie.

 

Dit is belangrijk voor me omdat ik dan een leuker mens ben voor mijn omgeving en 

voor mijzelf

Dit is belangrijk voor me omdat dit een positief effect zal hebben op mijn kin-

deren, man, familie en vrienden.

Dit is belangrijk voor me omdat ik van hun hou en mijn beste zelf wil zijn om hun 

een goed leven te geven.
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VERRIJKINg: GEWOONTES
Nu je weet dat je een cue nodig hebt voor je activiteit, wat is voor 

jou een goede cue of wat zou er een kunnen worden?

Het moment als ik de saxofoon zie staan wanneer ik thuis kom. 

Nu je weet dat een beloning een verlangen in je zou moeten aan-

wakkeren, wat is voor jou een goede beloning of wat zou er een 

kunnen worden?

De voldoening dat ik iets leer en kies voor iets wat productiever is dan tv kijken.

Geloof je echt dat je deze gewoonte blijvend kunt veranderen?

Jazeker! ik vind het echt super leuk om te doen. ik geniet echt van deze hobby!
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VERRIJKING: WILSKRACHT
Hoe ga jij je impulsieve ik noemen?

Het maar mannetje
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VERRIJKING: 
DOORZETTINGSVERMOGEN

Bepaal of en in welke mate jij over deze factoren beschikt en geef 

dat weer in een cijfer van 1 (ontbreekt) tot 10 (in bezit).

Hoe kun je de factor(en) verbeteren die het laagst scoren?

Ik zou meer kunnen lezen over manieren om mijn wilskracht te vergroten. 

Factor

Doelbewustheid

Verlangen

Zelfvertrouwen

Goede planning

Juiste kennis

Samenwerking

Wilskracht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gewoonte

X

X

X

X

X

X

X

X
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     Ja.

     Nee. Daarom ga ik nog  dagen door met deze activiteit en 

     kom ik daarna terug op deze vragen.

AFSLUITENDE VRAGEN
Heb je het idee dat 30 dagen lang genoeg was om te leren wat je 

wilde leren?

Welke positieve veranderingen heb je ervaren?

Ik had minder last van stress van het werk en meer energie. dit maakte mij echt leuker om 

rond te zijn voor mijn man en kinderen. ze komen nou vaker gewoon even met mij praten na 

het avondeten of gewoon samen hangen ofzo.

Wat zouden de voordelen zijn als deze activiteit een gewoonte was?

Ik wordt er gelukkiger van. 

Welke negatieve veranderingen heb je ervaren?

soms ben je wel echt moe na het werk en heb je eigenlijk de energie niet. ook nam het wel tijd 

in , waardoor ik soms in de knoop kwam met eten klaarmaken.

Wat zouden de negatieve effecten zijn als deze activiteit een 

gewoonte was?

Ik zou wat minder tijd hebben op de dag, vooral rond kooktijd.

Wat was het effect van je activiteit op je omgeving en de mensen 

om je heen?

Iedereen vond het fijn dat ik zo relaxed en positief was. veel mensen om mij heen hebben zelfs 

mijn positieve attitude overgenomen!
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In de tabel hieronder kun je de voordelen en nadelen tegen 

elkaar afwegen. Zet ze onder elkaar en geef ze een cijfer van 1 

t/m 5, waarbij 1 het minst belangrijk is en 5 het belangrijkst. Bekijk 

vervolgens de totaalscore.

Samengevat: wat heb je van deze 30 Day Challenge geleerd?

Dat even de tijd nemen om op actieve/bewuste manier te relaxen heel goed helpt tegen stress 

en een goed gevoel geeft.

Denk je dat deze gewoonte op de lange termijn bijdraagt aan je 

geluk?

Ja / Nee, omdat ja want ik voel me echt fantastisch nu, terwijl ik hiervoor best wel een 

beetje gestressed was.

Tenslotte de belangrijkste vraag van allemaal. Ga je deze gewoonte 

vasthouden?

Omdat het is de tijd echt heel erg waard, en ik kan hem ook eventueel op een ander 

moment inplannen.

Voordelen

Totale score Totale score

 Nadelen  Score   Score

Vermindert stress 4 4

4

4

15

2

3

3

12

Kost tijd

Ik heb plezier Last van lippen

Ik voel me productief
Ik moet nu een eigen instrument 
gaan kopen, wat duur is

Ik kan nu zelf muziek maken

Ja Nee

het is soms lastig om dit jezelf te 
leren, dus ik wil eigenlijk op les. dat 
is ook duur

3





BRONNEN
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Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je je vrije tijd beter kunt besteden? En 

wil jij (altijd al) een instrument spelen, maar is dat nog nooit zover gekomen? 

Dan is dit de journal voor jou!

Met deze journal krijg je ondersteuning bij het starten en volhouden van je 

muzikale gewoontes, want zoals we allemaal weten kan dat nog wel eens 

lastig zijn!

Wist je dat 40% van alles wat je doet gewoontegedrag is?us iets nieuws doen, 

zoals het consistent bespelen van een instrument, kan nogal tegen je natuur 

ingaan. Maar met de juiste aanpak kan ook jij nieuwe muzikale gewoontes 

opbouwen, en daar gaat deze journal jou mee helpen. Deze journal leidt jou 

door een 30 dagen challenge die je met jezelf aangaat en waarin je bezig 

gaat met een instrument. Zo begin jij een nieuwe gewoonte die op de korte 

en de lange termijn wel eens veel voor je zou kunnen gaan betekenen.

MET DEZE JOURNAL GA JE:

 
Experimenteren met een muziekinstrument.

 Je bewustzijn vergroten.

 Je wilskracht trainen, zodat je nee kunt zeggen tegen dingen die  

 niet goed voor je zijn.

 Je muzikale gewoontes verbeteren, waardoor je wél leert wat je  

 wil leren.

 Een leuke, inspirerende maand krijgen!

Ben je klaar voor de challenge? Misschien wordt je leven wel nooit meer 

hetzelfde...


