
WOOP 

WOOP is een praktische, eenvoudige en wetenschappelijke onderbouwde mentale strategie die je inzet om je 

wensen te vinden, te vervullen en je gewoontes te veranderen. Het is een verbeeldingstechniek, die je 

onderbewuste cognitieve en motivatie processen triggered die je nodig hebt om je wensen te realiseren. Het 

effect van WOOP is daarom niet altijd direct zichtbaar. Je kunt zoveel WOOP’s maken als je zelf wilt en het is 

bruikbaar voor iedereen, zowel kinderen als volwassenen. 

WOOP staat voor: 
Wens (Wish) 
Opbrengst (Outcome) 
Obstakel (Obstacle) 
Plan (Plan) 

Voordat je start met een WOOP is het goed je ervan bewust te zijn dat dit anders is dan andere oefeningen. Het 

gaat meer om de verbeelding en gedachten dan om het rationele denken. Het is fijn als  je tijdens deze 

oefening niet gestoord wordt, maak hier ook tijd en ruimte voor. Dit is jouw moment. Probeer je hoofd leeg te 

maken en ruimte te maken voor verbeelding. 

Starten maar! 

Wens  
Kies een tijdspad, waarbinnen je de WOOP wilt realiseren (bijv. 24 uur, een week, 4 weken, een jaar). 
Wat is de wens die je zou willen vervullen die uitdagend voor je is, maar ook te realiseren? De wens 
kan overal betrekking op hebben, zoals je werk, relatie, gezondheid, school en/of andere voor jou 
belangrijke onderwerpen. Vat de wens in 3-6 woorden samen en houd deze in gedachten. 
 
Opbrengst 
Wat is de opbrengst als je wens in vervulling gaat? Wat brengt het je? Hoe voel je je? Vat deze 
ultieme opbrengst samen in 3-6 woorden en houd deze in gedachten. Laat deze gedachten en je 
verbeelding meespelen, sluit eventueel je ogen en zie het resultaat op dat moment (wees je bewust 
van de gevoelens die het brengt). 
 
Obstakel 

Hier ga je visualiseren wat je tegen zou houden om deze wens te laten realiseren. Wat voor obstakels 
kom je onderweg tegen? Welk gedrag, welke emotie is je grootste obstakel? Zoek goed, graaf dieper 
en weet deze te vinden. Vat deze samen in 3-6 woorden en houd het in gedachten. Stel jezelf dit 
obstakel levendig voor. 
 
Plan 
Wat ga je doen om over je obstakel heen te stappen? Vindt die actie of die gedachte en vat deze 

samen in 3-6 woorden. Bedenk en benoem voor jezelf dat als dit obstakel zich aandient, dan ga ik de 

actie ondernemen (die je opgeschreven hebt) die mij over het obstakel heen helpt. 
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