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Checklist: organiseer dat je nieuwe gedrag blijvend is! 

 
 
1. Beschrijf concreet gedrag. 
Ik ga voortaan ……  
Beschrijf op zo’n manier wat je gaat doen, dat een ander het ook zou kunnen uitvoeren. 
Alsof je het gedrag filmt, hoe ziet dat eruit? Welke handelingen verricht je? Wanneer doe je 
dat? Hoe vaak doe je dat? Wees zo concreet mogelijk. 
 
2. Beschrijf het effect. 
Hierdoor ……  
Beschrijf ook waarom je deze routine uit wilt voeren. Wees ook hierbij zo concreet mogelijk, 
welk effect wil je bereiken? 
 
3. Beschrijf de urgentie. 
En beschrijf ook waarom je dat effect wilt bereiken: Het is voor mij belangrijk om (dit effect) 
te bereiken, omdat ……  
Hoe beter je weet waarom je iets doet, hoe makkelijker je jezelf kunt motiveren om je 
nieuwe routine echt uit te voeren. Je komt soms tot een voelbare urgentie als je beschrijft 
wat er zou gebeuren als je niets zou veranderen: Als ik niks zou doen dan ……  
En het kan ook helpen om te beschrijven voor wie het nog meer belangrijk is dat jij deze 
routine gaat uitvoeren: voor medewerkers, collega’s, klanten, mensen uit je privéleven. Het 
is belangrijk dat ik (dit effect) bereik voor …., omdat …… 
 
4. Bedenk vooraf wat je doet als het misgaat. 
Dit kan gebeuren waardoor ik mijn gedrag niet zou vertonen ……  
Welke omstandigheden kunnen plaatsvinden, waardoor je het gewenste gedrag niet zou 
kunnen uitvoeren? Als je hierover vooraf nadenkt én ook bedankt wat je in dat geval zal 
doen om het gedrag alsnog te vertonen, is de kans dat je dat gaat doen vele malen groter 
dan wanneer je hier vooraf niet bij stilstaat. 
Om mijn routine dan toch uit te voeren, doe ik dan ……  
Soms kun je er niet voor zorgen dat je de routine met aangepaste maatregelen toch gaat 
uitvoeren. Beschrijf daarom ook wat je kunt doen om ‘te herstellen’.  
Met je nieuwe routine wil je iets voor elkaar krijgen, als je de routine niet hebt uitgevoerd, 
heb je dat niet bereikt. Is er iets wat je kunt doen om toch voor elkaar te krijgen wat je met 
je routine wil realiseren?  
Om wel de gewenste resultaten te behalen, doe ik het volgende als ik mijn routine niet heb 
kunnen uitvoeren: ……  
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5. Koppel nieuwe gedrag aan bestaand gedrag. 
Als …., dan doe ik voortaan ……  
Aan welk bestaand gedrag, aan welke bestaande routines, kun jij je nieuwe gedrag 
koppelen? Door een ‘als, dan’ formulering te maken, word je elke keer als je de bestaande 
routine uitvoert, getriggerd om ook je nieuwe gedrag te vertonen. 
 
6. Zorg voor een reminder, een herinnering om het nieuwe gedrag uit te 
voeren. 
Ik organiseer voor mezelf een reminder op de volgende manier(-en): …… 
Waar en hoe kun jij reminders voor jezelf organiseren om je nieuwe gedrag te vertonen? 
Wanneer je nieuw gedrag wilt laten zien op een specifiek tijdstip, is een reminder in je 
agenda een goede manier.  
Als je juist gedurende de dag herinnerd wil worden aan je nieuwe gedrag, helpen de 
volgende reminders: 

• hang dan een post-it op,  

• vind een plaatje dat past bij je nieuwe gedrag en gebruik dat als screensaver van je 
laptop of telefoon, 

• pas je ringtoon aan in een geluid dat je aan je nieuwe routine helpt herinneren, 

• heb je een wachtwoord dat je vaak moet invoeren? Beschrijf je nieuwe gedrag in dat 
wachtwoord, elke keer dat je dat intypt, herinner je jezelf aan je gewenste gedrag. 

• vraag een ander om jou op bepaalde momenten te herinneren aan je nieuwe 
routine.  

Kortom: vind iets of iemand dat/die jou helpt om je te herinneren aan je nieuwe gedrag en 
je zult zien dat het je helpt om dit gedrag routine te laten worden.  
 
7. Verander de omgeving. 
Mijn omgeving belemmert me nu om mijn routine uit te voeren, doordat…. 
Vaak zijn er kleine dingen in de ruimte om ons heen, of beperkingen die we hebben wat 
betreft materialen, die ons niet helpen om het gewenste gedrag te laten zien. Wat zijn voor 
jou belemmeringen? Hoe klein ook, benoem wat je mogelijk tegenhoudt om je nieuwe 
gedrag te vertonen.  
En beschrijf ook wat je kunt doen om je omgeving helpend te laten zijn om je nieuwe routine 
uit te voeren: Ik pas mijn omgeving aan door ….., hierdoor wordt het voor mij makkelijker 
om mijn nieuwe routine uit te voeren.  
En maak ook dat even concreet: Ik ga die aanpassing ….(moment) uitvoeren door … (actie).  
 
8. Beloon het nieuwe gedrag en schenk aandacht aan het positieve effect 
van dit gedrag. 
De beste beloning is natuurlijk dat je het effect bereikt dat je graag wilt! Benoem daarom 
wanneer je jezelf toetst op dat gewenste effect. Ik check in hoeverre ik het effect (zie 2) 
bereik op…. (moment), op deze manier:…. 
Omdat het effect vaak pas zichtbaar is nadat je nieuwe gedrag vaker is uitgevoerd, beloon je 
uiteraard ook dat je de routine uitvoert! 
Ik beloon mezelf voor het uitvoeren van mijn routine door…. 
 


