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ESSENTIE

Nu is het aan jou! Welke doelen heb jij?
Jouw doelstellingen zijn essentieel in je leven. Of je nu vrijwilliger wilt worden of je wilt doorgroeien in je baan, het is cruciaal om je doelstellingen
helder te maken en op papier te zetten.
Neem de tijd om de onderstaande tabellen in te vullen. Houd hierbij rekening met de belangrijkste levenssferen:
q gezondheid;
q gezin;
q sociaal leven;
q werk;
q cultuur.
Stel je doelstellingen zoveel mogelijk op volgens het SMART-principe.
Indien dit niet lukt, geen paniek, beschouw het niet als absolute noodzaak:
Speciﬁek | Meetbaar | Aanvaardbaar | Realiseerbaar | Tijdsgebonden

’

Ik ga altijd
voor een realistische, uitvoerbare
politiek. Mijn tijdsbeheer is dus
gericht op het creëren van een
draagvlak, om zaken uit te voeren.
In theorie, maar ook zeker op het
terrein. Wie moet er bijvoorbeeld
aangesproken worden zodat de
weerstanden weg zijn om een
verandering door te voeren? Daar
besteed ik dan ook het meeste tijd
aan.

Inge Vervotte
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Christine Van Broeckhoven

’

Ik ben afdelingsdirecteur en dus is de
prioriteit voor deze functie het managen
van de afdeling. Mijn belangrijkste prioriteit
ligt bij het onderzoek. Hoeveel procent
van onze tijd we besteden aan onderzoek,
onderwijs of dienstverlening, mogen wij als
academicus kiezen. Bij mij ligt het accent
op dit moment voornamelijk op onderzoek
en dienstverlening. Ik heb doelen voor het
onderzoeksmanagement, het financieel
management, het personeelsmanagement
én voor public relations. Er is voor elk van
deze deeldomeinen een duidelijk beleid.
Mijn doelstelling is altijd geweest om te
excelleren in onderzoek.

Welke beroepsmatige doelstellingen wil je het komende jaar bereiken?
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Welke persoonlijke doelstellingen wil je het komende jaar bereiken?
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’

Op het sportieve vlak heb ik elk jaar
een aantal doelen, maar ook op het professionele
vlak werken we naar een doel. In ons geval is dit
bijvoorbeeld dat Econopolis na dit jaar een heel
duidelijke voet aan de grond moet hebben. Ik denk
ook dat je met je gezin de doelen moet bespreken. Zij
hebben namelijk ook hun doelen: slagen in hun studies,
een gelukkig gezinsleven. Dat zijn geen meetbare, maar
wel aanvoelbare doelen. Je werkt daaraan. Er zijn altijd
nieuwe doelen en dat maakt deel uit van het leven. Ik
vind dat wel heel stimulerend.

Geert Noels
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Welke beroepsmatige doelstellingen wil je de komende vijf jaar bereiken?

1
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4

’

Een bedrijf is waard wat zijn
plannen voor de toekomst waard zijn. Dat is in een
mensenleven ook zo. Een bedrijf dat goed boert en op
een massa kapitaal zit, maar geen plannen heeft voor de
toekomst, is een arm bedrijf, hoe rijk het ook is. Dat zal
zich ook vertalen in de waarde van zijn aandeel. Daar
zijn wij, ook als aandeelhouders en bestuurders, in het
bedrijf voortdurend mee bezig: Hoe kunnen we groeien?
Wat zijn onze plannen voor de toekomst? Laat ons
altijd vooruitkijken, vooruitstreven, bepaalde richtingen
uitgaan.

Hans Bourlon
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Welke persoonlijke doelstellingen wil je de komende vijf jaar bereiken?
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’

Doelen zijn heel belangrijk. Ik heb nog steeds de mentaliteit van de
atleet die ik ooit geweest ben. Ik leef van doel
tot doel. Als je je doel hebt bereikt, moet er
een verder doel klaar staan. Mijn specifieke
doelen zijn ervoor te zorgen dat de sport goed
gepromoot wordt via de Olympische Spelen en
dat de Spelen zelf goed georganiseerd worden.
Bovendien zijn er de typische problemen in de
sport die aangepakt moeten worden, zoals
doping, racisme en illegaal gokken.

Jacques Rogge
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