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>>
Ajouad  draait mee

Ajouad: 'Ik zie 
hoe gelukkig 
je Diny maakt'
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Margaretha: 'Ik doe 
dit werk met heel 
mijn hart’

AJOUAD OVER DE 
TOEKOMST
‘Het mooiste aan de toe-
komst vind ik dat je niet 
weet wat die brengt. 
Natuurlijk kun je ambities 
uitspreken en je talenten 
ontwikkelen om ze te 
bereiken, maar tegelijker-
tijd is het belangrijk om 
open te staan voor kansen 
die zich aandienen. Hoe 
mijn werk in de media er in 
de toekomst uitziet? Juist 
in moeilijke tijden is het 
belangrijk om mensen 
te inspireren. Dat wil ik 
blijven doen. Ik ga altijd 
van het positieve uit.’

Ajouad vertelt hoe bijzonder hij het werk van Margaretha vindt.
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1
Maak een vision 

board
Een vision board is een 

groot vel waarop je jouw 
doelen voor de toekomst 
visueel maakt. Verzamel 

een stapel tijdschriften en 
knip alle plaatjes uit die 

passen bij het doel dat jij 
wilt bereiken. Natuurlijk 

kun je ze ook in woorden 
op papier zetten. Een 

vision board helpt je jouw 
doel als het ware al te 

beleven voordat je ‘m hebt 
gerealiseerd. Dingen die 

eerst misschien 
onmogelijk leken, worden 

ineens tastbaar.

2
Waar wil je meer 

en minder van?
Hoe zou een perfecte (werk)
dag in jouw leven eruitzien? 

Schrijf alles op wat in je 
opkomt. Hoe laat je opstaat, 
wat je eet, wat je doet, met 

wie je bent en hoe je je 
voelt. Vervolgens koppel je 
aan deze gedachten een 
actie. Zo ontstaat er een 

stappenplan. Zou je je dag 
bijvoorbeeld graag actief 

willen beginnen? Misschien 
kun je daar morgen al met-

een mee aan de slag. 
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4
Jouw doel is een 

project
Zie het bereiken van jouw 
doel als een project, zoals 
je ook doet op je werk. Je 
moet research doen naar 

de haalbaarheid en de 
mogelijkheden, contacten 

leggen met de juiste 
mensen, keuzes maken 
en taken afronden. Tijd 

om een to-do-lijst te 
maken dus! 

3
Met kleine stappen 

kom je er ook
Afhankelijk van je doel kan 

het wel jaren duren 
voordat je ‘m hebt bereikt. 

En dat kan best de-
motiverend zijn. Maar dat 
is niet erg, want met een 

stappenplan dat je steeds 
dichter bij je doel brengt, 
vier je iedere keer kleine 

overwinningen. Iedere stap 
die je zet, voelt weer als 

een mijlpaal én is er eentje 
dichterbij de toekomst die 

jij voor ogen hebt. 

5
Het perfecte 

moment bestaat 
niet

Het is cliché, maar waar: 
het perfecte moment 

bestaat niet. Welk 
moment je ook kiest om 

te beginnen met het 
waarmaken van je 

doelen, er is altijd wel iets 
waardoor je denkt dat 

het op een later moment 
nóg beter uitkomt. Maar 
dan is er wel weer iets 
anders. Dus waarom

begin je niet
gewoon vandaag?
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Klantenservice
Postbus 117, 3700 AC Zeist, pfzw.nl/vraag
(030) 277 55 77, bereikbaar op werkdagen 

tussen 8.00 en 18.00 uur



      


