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Hoe sta jij in het leven? Laat je alles ge-
beuren en overkomt het je? Of sta je zelf 
aan het roer? Wie jij bent (leiderschaps-
positie) met jouw overtuigingen bepaalt 
alles. Hoe je jezelf ziet, hoe je op anderen 
overkomt, welke 
keuzes je wel/niet maakt, jouw gedrag en 
dus ook jouw resultaat in het leven. 

Helaas dwalen we vaak van ons doel af 
door allerlei verleidingen. We vergeten dan 
even te sturen. Je leiderschapspositie 
kan je een mega sterk gevoel geven, maar 
tegelijkertijd 
kan een onbewuste zwakke leiderschap-
spositie je ook zwak maken en in de weg 
staan. 

Kortom: Jij bent degene die aan het roer 
staat in jouw leven. En doordat jij degene 
bent die stuurt, kun je ook bewust jouw
eigen leiderschapspositie bepalen.

Vanaf nu leren we jou vanuit een krachtige 
leiderspositie te gaan denken en te gaan 
handelen. 
We helpen je om een niet werkende (en dus 
negatieve) leiderschapspositie met de 
daarbij horende overtuigingen achter je 
te laten en een geheel nieuwe veel krach-
tigere en werkbare leiderschapspositie te 
creëren, die wel voor je gaat werken. 

Wie jij bent (hoe je naar jezelf kijkt en hoe je 
overkomt op anderen) bepaalt wat je doet 
(je gedrag en je acties). Dit samen bepaalt 
of je wel of geen succes in je leven hebt. 

Onthoud dus: ZIJN > DOEN > HEBBENZIJN > DOEN > HEBBEN

Dit werkboek helpt je bewuste(re) keuzes 
te maken die zorgen voor resultaat en een 
gelukkiger en succesvoller leven. Elke dag 
heb jij namelijk opnieuw de keus. En elke 
dag sta jij opnieuw aan het roer. Realiseer 
jij je in welke luxe positie je eigenlijk zit?! 

focus op jouw leiderschap

Change who you are!
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“Focus is een kwestie van Focus is een kwestie van 
beslissen welke dingen je beslissen welke dingen je 

niet gaat doenniet gaat doen” 
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A                               B

“Om ergens te komen, moet je eerst “Om ergens te komen, moet je eerst 
besluiten niet te blijven waar je nu bent”besluiten niet te blijven waar je nu bent”

 

Op je werk, in je familie en op de sportclub, je hebt ze overal; mensen met een leiders-
positie. Ze hebben een doel voor ogen en laten zich daar niet van afhouden. Ze doen  wat 
ze moeten doen om een gezond, fit en strak lijf te krijgen en te behouden.

Eigenlijk wil jij dat ook. Toch doe je het niet, of het lukt je gewoonweg niet het vol te houd-
en. Ben jij je bewust waarom niet? Laten we eens beginnen met jouw leiderschapspositie 
onder de loep te leggen.

Wat voor persoon staat er aan het roer?
Stuur je zigzaggend, in een cirkel of ga jij in een rechte lijn?

Cirkel mensen 
Cirkel mensen hopen, willen en wensen voortdurend op dé magische oplossing. Ze zijn 
altijd op zoek naar informatie. en denken dat ze iets missen. Helaas bestaat die magische 
pil niet en komt de oplossing dus nooit vanzelf. Ze lopen weg voor het feit dat ze zelf aan 
het roer staan. En dus verandert er ook niets. Je kent ze wel, die mensen die altijd goede 
voornemens hebben.

Zigzag mensen
Zigzag mensen kennen pieken en dalen. Zij weten een tijdje hun leiderschapspositie te 
veranderen doordat er ergens urgentie is ontstaan. Zodra deze urgentie  verdwenen is, 
vallen zij weer net zo hard terug in hun oude gewoontes en zijn ze weer terug bij af. 
De periodes van succes zijn helaas van korte duur.

Rechtlijnige mensen
Rechtlijnige mensen gaan recht op hun doel af. Ze hebben krachtige resultaat-creërende 
leiderschapsposities. Deze mensen nemen verantwoordelijkheid voor wat ze belangrijk 
vinden en zorgen voor focus in hun leven. Zij zorgen voor heldere strategieën en zorgen 
dat ze deze implementeren en blijven volgen tot het resultaat er is.

Stuur je eigen leven

Wie bepaalt jouw keuzes?
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Het is belangrijk om jezelf zo nu en dan een spiegel voor te houden. Hoe ziet je leven er op 
dit moment uit? Neem je de juiste keuzes om jouw doel(en) te behalen? Durf brutaal eerlijk 
naar jezelf te zijn. Confronteer jij jezelf met wie je bent, wat je doet en of dit jou op de lange 
termijn verder gaat brengen?

Om zowel op persoonlijk als zakelijk vlak succesvol te kunnen zijn, is het belangrijk dat je 
business (B), relaties (R), mind (M) en - last but not least - je lichaam (L) met elkaar in balans 
zijn. 

Leg jezelf eens onder de loep. Hoe staat het met jouw: 

BusinessBusiness
Waar loop jij tegenaan? Benut jij jouw kwaliteiten om maximaal te kunnen presteren? 

OwnOwn
Heb je genoeg tijd voor jezelf? (Vrije tijd / hobby’s)

RelatiesRelaties
Hoe fijn, vertrouwd en oprecht zijn jouw relaties (partner/familie/vrienden)?

MindMind
Wordt jouw leven beheerst door omstandigheden? Of heb je alles onder controle?
  

Lichaam Lichaam 
Heb jij al een gezond, fit en sterk lijf om alles te doen wat jij belangrijk vindt?  

Business – Own - Mind – Relaties – Lichaam Business – Own - Mind – Relaties – Lichaam 

Become your Own Real Mindblowing LeaderBecome your Own Real Mindblowing Leader

jouw leven onder de loep

Kijk jij in de spiegel écht naar jezelf?
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Als je deze commitment met jezelf aangaat, is het geen kwestie meer van ‘willen’, maar van 
‘doen’. Je hebt niet voor niets gekozen om deze weg in te slaan, dus je gaat ervoor. Maar 
voordat je écht aan de slag gaat, is het belangrijk om jouw doel helder te 
hebben. 

Wat is jouw doel? Op welk vlak? (BORML)

Wat levert het jou en je dierbaren op als je dit doel behaalt?

Wat zou je hiervoor moeten doen? 

Mis je nog kennis om dit doel te kunnen behalen?

Mis je nog vaardigheden om dit doel te kunnen behalen?

Wie zou jij moeten zijn? Welke leiderschapseigenschappen heb je nodig?

Ben jij bereid te doen wat nodig is? En daar niet mee te stoppen tot het resultaat er is?  

Wat zijn je doelen?
Wat hoop je ermee te bereiken?

4
Ga je het proberen? Of ga je de commitment aan? Dit is van essentieel belang. Zonder 
commitment namelijk geen succes. Veel mensen verspillen hun tijd. Ze proberen meer-
dere doelen te bereiken: kilo’s kwijtraken, gezonder eten, minder alcohol. Het probleem 
is; ze willen, hopen, wensen en wachten tot het op een dag vanzelf gebeurt. 

Proberen
Proberen maakt je slachtoffer van je eigen pogingen. Want laten we eerlijk zijn: wat denk 
jij als iemand tegen jou zegt dat hij iets gaat proberen? Precies, je gaat er al vanuit dat 
het niet gaat lukken. Want indirect zegt hij dat zelf ook.  

    “Spring altijd in het diepe,     “Spring altijd in het diepe, 
                   want het ondiepe doet zeer”                   want het ondiepe doet zeer”

Committen
In plaats van proberen, kun je er ook een commitment van maken. Een commitment 
betekent dat je 100% op jezelf kunt rekenen. Een commitment helpt je vooruit. Het be-
tekent dat jij jouw leiderschapspositie transformeert en je acties aanpast aan wat er 
nodig is om jouw doel te bereiken. Mensen maken vaak geen echt commitment omdat 
ze bang zijn of niet op zichzelf kunnen vertrouwen. Maar eigenlijk kost geen commit-
ment maken veel meer energie en frustratie dan wanneer je je ergens écht op richt. Een 
commitment zorgt voor richting, focus en helderheid. 

 “Commitment ontstaat zodra je alle deuren achter je dichtgooit, de sleutel omdraait en 
deze weggooit. Er is geen weg meer terug.”

Karakter
Een commitment heeft niets met karakter te maken. Het hoort niet bij een bepaalde 
persoonlijkheid, het zit niet in je DNA. Commitment is iets wat je zelf creëert, je hebt het 
of niet. Het is een verklaring die je gedrag direct doet transformeren. Het resultaat dat 
volgt is jouw directe feedback op jouw commitment.

   “Wéten wat een commitment is,    “Wéten wat een commitment is, 
      zegt niet dat jij gecommitteerd bént”      zegt niet dat jij gecommitteerd bént”

jouw  commitment is 100% noodzakelijk

Zonder commitment gaan we niet aan de slag.
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Hierbij verklaar ik, 

dat ik op 

het volgende resultaat heb behaald: 

Indien ik dit resultaat niet binnen de gestelde termijn behaal, zal ik als tegen-
prestatie:

Ik gooi de deuren achter mij dicht, ik draai de sleutel om en ik gooi deze weg.

Het verleden is verleden, ik kijk niet meer terug. 

Vanaf nu is mijn toekomst het enige wat er echt toe doet. 

Plaats:  

Datum: 

Handtekening: 

Het contract met jezelf

Tijd voor je commitment, teken jij het contract?
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Jij gaat je doel behalen. Dat is een feit. Maar onderweg zul je obstakels tegenkomen of de 
verleiding krijgen om in oude patronen te vallen. Wat gaat jou in de weg staan? 

Benoem alles waarvan jij denkt dat het jou zou kunnen belemmeren in de weg naar jouw 
doel. Het is goed om je hiervan bewust te zijn, zodat je deze belemmerende overtuigende 
gedachtes of patronen tijdig kunt herkennen en voorkomen. 

Valkuilen en obstakels

Word bewust van dat wat jou in de weg kan staan.

7

Ons gedrag en onze acties worden aangestuurd vanuit onze hersenen. Dit gaat 24 uur 
per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar door. Het stopt nooit. Dit gaat auto-
matisch; er is geen uit- of aanknop. Hoewel je twee hersenhelften hebt, bestaan je 
hersenen uit drie delen met ieder een andere functie. 

1. Het menselijk brein1. Het menselijk brein
Het menselijk brein is eigenlijk je gezonde verstand. In dit deel van je hersenen maak je de 
weloverwogen beslissingen. Je doet kennis op, analyseert en handelt vanuit bewustzijn, 
rationaliteit en nuchterheid.  

2. Het zoogdieren brein2. Het zoogdieren brein
Het zoogdieren brein bestuurt je emoties en je stemmingen. Het stuurt je om 
plezierige ervaringen (lachen, knuffelen) te herhalen en pijnlijke ervaringen (verdriet, angst) 
te voorkomen. 

3. Het reptielen brein3. Het reptielen brein
Het reptielen brein heeft maar één doel: overleven. Dat doet hij door; 
- Je vitale functies aan te sturen, zoals je ademhaling en hartslag en je 
 warmte reguleren. 
- Je te beschermen bij acuut of dreigend gevaar. 
- Je te beschermen in situaties die je niet kent. 

Dit deel van je hersenen is ook verantwoordelijk voor jouw voortbestaan. Het beschermt 
jou van je geboorte tot het moment van sterven. Het reptielen brein weet niet of iets goed 
voor je is of niet. Het reageert alleen instinctief op hetgeen wat het al weet, waarmee je 
overleeft (patronen) en op datgeen wat jou in gevaar heeft gebracht.

Voortdurend spel tussen jouw hersendelen
Eigenlijk vindt er een voortdurend spel in je hersenen plaats bij het maken van be-
slissingen. Je zoogdieren- en reptielenbrein overheersen vaak je menselijk brein. Je weet 
namelijk heel goed dat chocolade niet goed voor je is (menselijk brein), maar toch doe je 
het omdat je het lekker vindt en omdat het je eventjes gelukkig maakt (zoogdieren- en 
reptielen brein). Endorfine is iets wat ons brein heel fijn vindt en vrijkomt als wij iets doen 
wat we leuk, lekker en bevredigend vinden en daar wil ons brein voortdurend meer van. 
Daar stuurt ons brein dus graag op aan. 

conversaties in je hoofd

Gedachten, stemmingen, emoties en gevoelens?

8
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Wees jouw reptielen brein te slim af
De enige manier om te winnen van jouw reptielen brein is om je bewust te worden van zijn 
aanwezigheid en zijn geraffineerde aanpak met jouw gedrag. Veiligheid staat bovenaan 
in het reptielen brein. Alles wat nieuw of anders is, voelt onveilig en zal dus direct worden 
afgekeurd. Samen met jouw zoogdieren brein zal het jou beïnvloeden om de keuzes te 
blijven maken zoals jij altijd deed. Samen hebben zij de volgende middelen om je te beïn-
vloeden; verhalen, emoties, stemmingen en gevoelens. 

Wees en blijf hier bewust van. Zorg dat jij rationeel en in de realiteit blijft. Weet wat je moet 
blijven doen en wat niet. Ongeacht omstandigheden en invloed van buitenaf. 
 

verantwoordelijkheid nemen

Pak jij je eigen verantwoordelijkheid? 

9

Wanneer we jou vragen wie de leider van jouw leven is, voel je zelf al aan dat je eigenlijk 
‘ Ik zelf natuurlijk’  zou moeten zeggen. Inderdaad, ‘zou moeten zeggen’. Want als je integer 
en brutaal eerlijk naar jezelf bent, is de kans groot dat je daar niet van bent overtuigd. 

Welke mensen wil jij tevreden stellen en niet teleurstellen? Zijn het je familieleden, je 
kinderen, je zakelijke relaties, je partner? Welke omstandigheden en overtuigingen bepalen 
welke kant jij op gaat? Schrijf voor jezelf eens op welke omstandigheden, overtuigingen en 
mensen direct en indirect invloed hebben op de keuzes die jij maakt.

Welke omstandigheden heb ik tot nu toe in de weg laten staan: 

Welke overtuigingen over mijzelf staan er tot nu toe in de weg: 

Welke mensen in mijn omgeving hebben een negatieve invloed op mijn doelen?

 

Besef dat je door brutaal eerlijk en goed voor jezelf te zijn, voortaan bewust keuzes kunt 
maken. Daardoor ga je je eigen richting bepalen. 
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Om blijvend resultaat te realiseren is het belangrijk dat je zorgt voor helderheid over wat 
wanneer nodig is. Welke acties zijn nodig om te zorgen dat jij jouw doel behaalt? En het 
liefst ook zonder teveel gedoe?  

Wanneer je deze acties consequent blijft uitvoeren, dan zullen dit nieuwe patronen worden. 
Deze acties zal het reptielenbrein als veilig gaan ervaren, waardoor je dus steeds minder 
weerstand ervaart. 

Schrijf op welke acties jou elke dag gaan helpen om jouw resultaat te behalen op de vier 
gebieden: 

Business  own  relaties  Mind  Lichaam

10
gezonde en juiste voeding

Neem jij verantwoordelijkheid voor jouw voeding?
werkende patronen

Welke acties zijn nodig?

11

Om jouw doel te behalen, is het belangrijk dat jouw eet- en drinkpatroon, trainings-
routine en rustperiodes in balans zijn. 

Ons voedingsadvies is eigenlijk heel eenvoudig: eet en drink gezond, gevarieerd en func-
tioneel. Check hiervoor de ‘Food Basics’ met meer informatie over de basis over voeding.

Schrijf voor jezelf op wat je qua voeding, training en rust zou moeten doen en waar je mee 
zou moeten stoppen. Training (soort training en hoe vaak), voeding (wat en wanneer eten 
en drinken) en rust (slaapritme en ontspanning). 

Door het op te schrijven word je er bewust van. Bovendien kun je dit werkboek er dan 
altijd weer bij pakken op momenten dat je het zwaar hebt. Zo blijft het helder wat je moet 
blijven doen om jouw doel voor ogen te houden.

Waar moet ik mee stoppen?

Wat moet ik (blijven) doen? 



20 21

Ben jij een leider? Of een slachtoffer? Ben jij een optimist? Of een pessimist? 
Ben jij een eerlijke denker? Of een niet-eerlijke denker en maak je dingen mooier?
Maak jij keuzes en doe je ze gewoon? Of blijf je terughouden en blijf je uitstellen? 
Ben jij krachtig? Of ben je zwak? (laat jij jezelf beïnvloeden?)
Geef jij vaak op? Of stop jij niet voordat jouw doel behaald is? 
Doe jij de benodigde acties meteen? Of stel je moeilijke dingen uit? 

Schrijf voor jezelf eens op wie je nu bent (leiderschapspositie) en wie je moet zijn. 
Uiteraard mogen dit ook andere leiderschapsposities (als bovenstaande punten) zijn. Het 
gaat erom dat jij je bewust wordt van wie jij nu bent en hoe je nu handelt. Maar vooral: wie 
je eigenlijk moet zijn en vanuit welke leiderschapsposities jij gaat kijken, handelen en zijn. 

Ik ben nu: 

Ik moet zijn:  

               

We willen heel vaak van alles. De ene keer dit. De andere keer dat. Maar hoe vaak komt 
het voor dat mensen het doel (wat ze zeiden te willen behalen) ook daadwerkelijk 
realiseren? Precies, niet vaak. Misschien ken je ook wel zulke mensen. Of misschien 
behoor je zelf tot deze groep.

Hoe vaak is het voorgekomen dat je iets MOEST doen, maar niet hebt gedaan? (denk 
aan een opdracht inleveren, rekeningen betalen) .....

Dus: is het een moeten of nog steeds een willen?

‘Als het bij een willen blijft, ‘Als het bij een willen blijft, 
weet je al wat er gaat gebeuren’weet je al wat er gaat gebeuren’  

               

Kies bewust wie jij bent

/Ben jij al wie je wilt zijn?

12
moeten of willen

Moet of wil jij je doelen behalen?

13
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Eigenlijk zijn we allemaal leugenaars en oplichters. Want eigenlijk houden we onszelf 
voortdurend voor de gek. We maken onszelf van alles wijs om maar niet verantwoorde-
lijkheid voor ons leven te hoeven nemen. Herkenbaar? 

Wees eens brutaal eerlijk naar jezelf. Wat zijn jouw voortdurend terugkomende 
redenen, excuses en omstandigheden? 
 

smoesjes en excuses

Wat zijn jouw excuses om af te dwalen?

14
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krachtig vs. zwak

Wat kies jij?

15
Elke dag opnieuw heb jij de keus. Leef je vanuit kracht? Of vanuit zwakte? Grote kans dat 
je meegaat met alles wat er op jouw levenspad voorbijkomt. Grote kans dat jij je laat beïn-
vloeden door anderen. Maar waar is in dat geval jouw leiderschap gebleven?  

We zetten wat contrasten op een rijtje voor je. De ene geeft kracht, de andere ontneemt 
kracht. Het is dus belangrijk dat je de juiste leiderschapspositie aanneemt om echt suc-
cesvol te worden. 

Geeft kracht:      Ontneemt kracht: Geeft kracht:      Ontneemt kracht: 

Iets kiezen      Iets willen
Creëren      Wachten
Betrokken      Bezorgd
Ik ga het doen     Ik ga het proberen
In het diepe springen    Veilig in de comfortzone blijven
Focus       Chaos 
Leven in het nu     Uitstellen
Ik ben een leider     Ik ben een volger
Dealen met een situatie    Klagen over een situatie
Denken in oplossingen    Denken in problemen 
Alleen resultaat telt     Tevreden zijn met inzichten
Gedrag opmerken en veranderen  Gedrag opmerken en goedpraten 
Pas stoppen als het resultaat behaald is Stoppen bij iedere afleiding
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HOUDEN AAN bELOFTES

Een man een man, een woord een woord

16

Belofte maakt schuld, dat weten we allemaal. Zowel bij beloftes naar anderen als bij 
beloftes naar jezelf. Hoe ga jij om met beloftes? 

Er zijn drie soorten beloftes: 

1. Krachtige beloftes
Bij een krachtige belofte kom jij je woord na. En wanneer dit niet mogelijk is, dan geef je 
dit tijdig aan. Kortom: je neemt je verantwoordelijkheid. 

2. Zwakke beloftes
Bij een zwakke belofte is de kans dat je die nakomt net zo groot als de kans dat je die 
niet nakomt. Kortom: je houdt je er alleen aan als het jou uitkomt. 

3. Criminele beloftes
Bij een criminele belofte houd je zowel een ander als jezelf voor de gek. Je weet name- 
lijk bij het maken van de belofte al dat je die niet gaat nakomen. 

Wees eens eerlijk naar jezelf. Ook jij hebt ongetwijfeld zwakke en criminele beloftes 
gemaakt de afgelopen jaren. Schrijf ze eens op: 

 

Aangezien jij vanaf nu de leider van je eigen leven bent, ga je vanaf nu (weer) je ver-
antwoordelijkheid nemen. Maak daarom drie krachtige beloftes met jezelf voor de 
komende tijd: 

1. 

2. 

3. 



28 29

Je kent het wel. Eigenlijk moet je morgen die ene klus afhebben, maar je blijft uitstellen. Je 
laat je afleiden door andere zaken, die je eigenlijk van je doel afhouden. Je houdt je bezig 
met onzinnige acties die je niet dichter bij je doel brengen. 

Vaak ontbreekt in dit geval jouw leiderschap. Het komt namelijk niet door wat je doet, maar 
door wie je op dat moment bent. Eigenlijk zou je dus jezelf de kritische vraag moeten stel-
len: wat wilde ik ook alweer bereiken? 

Vraag jezelf dus voortdurend af: brengt dit mij dichter bij het doel wat ik wil bereiken? Of 
brengt het me juist verder van mijn doel af en is het puur afleiding (en dus tijdsverspilling)? 
Deze vraag helpt je focus te houden. 

‘Van nature gedisciplineerde mensen bestaan niet.‘Van nature gedisciplineerde mensen bestaan niet.
 Je kiest voor discipline. Of niet.  Je kiest voor discipline. Of niet. 

Alles draait om je keuze.’Alles draait om je keuze.’

Gebrek aan commitment
Eigenlijk is de verkeerde prioriteiten stellen een gevolg van het niet hebben van een com-
mitment. Je communiceert niet helder wat je prioriteiten zijn. Niet naar jezelf en niet naar 
anderen. Maar wie houd je eigenlijk voor de gek? Inderdaad, vooral jezelf. Je ontneemt 
jezelf hiermee de kans om je doel te behalen. 

Geloof mij: zodra jij jouw doelen glashelder hebt en de commitment met jezelf maakt dat je 
het gaat bereiken, heb je nooit meer last van de verkeerde prioriteiten stellen. 

Stel jezelf maar eens de volgende vragen:

1. Wat wil ik echt bereiken? (wat, waarom en per wanneer)
2. Wat moet ik daarvoor doen en laten? 
3. Ben ik bereid om te doen en laten wat daarvoor nodig is?
4. Zo ja, maak dan een commitment (belofte) naar jezelf.

blijven focussen op je doel

Heb jij je doel voortdurend scherp?

17

Wees eerlijk naar jezelf. Welke acties brengen jou dichter bij jouw doel? 

 

 
En denk nu eens na welke acties (die jij nu nog doet) jou juist van je doel afhouden?
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stilstaan is achteruitgaan

Blijf ook na het behalen van je doel in actie

Wanneer jij je doel hebt behaald mag je kneiter-trots op jezelf zijn: YOU DID IT!YOU DID IT!

Maar blijf jezelf uitdagen en steeds weer opnieuw doelen stellen zodat je als mens blijft 
groeien. Pak dit moment dus om eens na te denken op welke gebieden jij jezelf nog meer 
wilt ontwikkelen. Schrijf ze op, zodat je ze zo nu en dan nog eens erbij kunt pakken. 

Ik wil me (verder) ontwikkelen in: 

Door uit je comfortzone te blijven stappen en je reptielen brein te negeren kun je vrijwel 
alles aan. Dit heb je inmiddels ervaren. Zolang je maar écht wilt en de juiste groeikeuzes 
maakt! 

Op welke gebieden kies jij nu nog teveel voor comfort? 
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Nu je hebt geproefd van je eigen succes, zul je de kracht en energie voelen om nog meer 
doelen te gaan behalen. Blijf jezelf dus altijd uitdagen en nieuwe doelen stellen. Zo blijf je 
altijd groeien!

Aan het begin van elk nieuw jaar hebben veel mensen weer nieuwe voornemens. Maar 
eigenlijk heb je 365 dagen per jaar de kans om te starten met jouw ‘nieuwe ik’. 

Pak die kans dus elke dag opnieuw en kies! Kies voor jouw eigen succes. 

      
Waar sta jij over een jaar? 

Hoe kun je dit bereiken? 

the game is on

Wat worden je volgende doelen?

19
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