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Herken je kernwaarden 
 

Vaardigheid 

Laat de volgende vragen op je inwerken en schrijf de antwoorden voor jezelf op: 

 

Ga voor jezelf na wat jij, in zijn algemeenheid, belangrijk vindt in het leven. Dit zijn de 

waarden en idealen die er voor jou, altijd en overal, toe doen. Deze zijn overal en altijd 

belangrijk, als een soort paraplu over je hele leven heen. Op moeilijke momenten zijn ze 

helder voor je geworden, dít is wat belangrijk voor je is. 

 

Werk 

Omgeving: In de breedste zin van het woord, hoe wil jij dat je werkplek eruit ziet? Denk aan 

inrichting, plek waar je werkt, wat typeert de mensen om je heen? 

Inhoud: Rol en functie die je hebt, wat vind je belangrijk, wat maakt dat je je als een vis in 

het water voelt? 

Ideaal leiderschap: Hoe wil je het liefst leiding ontvangen? Tegelijkertijd is dit je ideale 

leiderschapsstijl. 

 

Privé 

Woon- en leefomgeving: Hoe ziet je huis eruit en de omgeving? 

Relatie: Hoe ziet je relatie er idealiter uit? Ook al is er op dit moment wellicht geen relatie in 

je leven. 

Kinderen/familierelaties: Heb je zelf kinderen, hoe ziet voor jou dan ideaal gezien de omgang 

met je kinderen er uit, wat is je ideale opvoedstijl? Als je zelf geen kinderen hebt, kun je ook 

breder kijken: pleegkinderen, vrijwilligerszorg, familie etc.  

 

Een kernwaarde druk je uit in één woord, gevolgd door een korte en krachtige zin, die 

aangeeft waar deze Kernwaarde voor staat. 

 

Voorbeelden van kernwaarden: 

Algemeen: Gelijkheid: De ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. 

Werk:   Ontwikkelen:  Nieuwe kennis en ervaringen opdoen. 

  Variatie: Met verschillende dingen bezig zijn, mensen ontmoeten. 

Privé:   Relatie: Een lijn, met de meeste standpunten op een lijn zitten.  

 

Het beantwoorden van deze vragen is een proces. Bij Kernwaarden is het goed om te 

onderzoeken of ze echt van jou zijn. Of heb je ze wellicht overgenomen van je ouders, 

leraren, vrienden, familie, voorbeeldfiguren of wie dan ook?  
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Jouw Kernwaarden 
Kies uit de onderstaande lijst maximaal vijf kernwaarden en zet ze vervolgens in volgorde 

van belangrijkheid. Je kunt de lijst eventueel aanvullen met je eigen kernwaarden. 

 

Aandacht Enthousiasme Mondigheid Tederheid 

Affectie Essentie Muzikaliteit Tevredenheid 

Authenticiteit Fijnzinnigheid Natuurlijkheid Transformatie 

Autonomie Flexibiliteit Nederigheid Troost 

Avontuur Geduld Nuchterheid Trouw 

Balans Geestkracht Onbaatzuchtigheid Uitdaging 

Barmhartigheid Geleerdheid Ondernemerschap Uitmuntendheid 

Bekwaamheid Gelijkheid Onthechting Veelzijdigheid 

Belangenbehartiging Geloof Ontmoeten Veerkracht 

Bereidheid Geluk Ontvouwen Verantwoordelijkheid 

Bescheidenheid Genezing Ontwikkeling/groei Verbeeldingskracht 

Bescherming Genuanceerdheid Onvoorwaardelijkheid Verbinding 

Betrokkenheid Gezag Openheid Verbondenheid 

Betrouwbaarheid Gezondheid Optimisme Verdraagzaamheid 

Bevrijding Gratie Ordelijkheid Vergeving 

Bewustzijn Harmonie Overgave Vernieuwing 

Bezieling  Heelheid Overvloed Vertrouwen 

Bloei Hulpvaardigheid Passie Vervulling 

Communicatie Humor Pionierschap Vindingrijkheid 

Creativiteit Inlevingsvermogen Potentieel/talent Virtuositeit 

Daadkracht Innerlijke vrede Proactief  Vitaliteit 

Dankbaarheid Innovatie Professioneel Volharding 

Degelijkheid Inspiratie Profijt Volmaaktheid 

Deugdzaamheid Integriteit Rechtvaardigheid Vrede 

Dienstbaarheid Inzet Relatie Vreugde / Plezier 

Discipline Inzicht Respect Vriendschap 

Doelgerichtheid Kracht Resultaat Vrijgevigheid 

Doelmatigheid Kunstzinnigheid Samenwerken Vrijheid 

Duidelijkheid Leiderschap Samenzijn Waardering 

Duurzaamheid Leraarschap Schenken Waardevrij 

Eenheid Levenslust Schoonheid Waardigheid 

Eenvoud Liefde Souplesse Waarheid 

Eerlijkheid Mededogen Soevereiniteit Wijsheid 

Effectiviteit Meesterschap Speelsheid Zorgvuldigheid 

Efficiency Meeveren Spiritualiteit Zorgzaam 

Empathie Mildheid Spontaniteit Zuiverheid 

Energiek Moed Synergie ………………… 
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De Top 5 van mijn Kernwaarden is: 

 

1. __________________________________ 

 

2. __________________________________ 

 

3. __________________________________ 

 

4. __________________________________ 

 

5. __________________________________ 

 

 

Toetsvraag voor je kernwaarden: 

Ben je bereid het risico te lopen om voor dit principe of concept voor gek te staan?  

 

Polijsten van je Kernwaarden 

Schrijf op een beknopte wijze op wat elke Kernwaarde voor je betekent: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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Ruimte voor aantekeningen en vragen 
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Kerngaven - kwaliteiten  
 

Hieronder de meest voorkomende kwaliteiten voor je samengevat in het onderstaande 

tabel. Het is wel belangrijk dat je in een korte toelichting duidelijk uitlegt waarom juist deze 

kwaliteit op jou van toepassing is.  

Overdrijf niet en kies maximaal 5 persoonlijke kwaliteiten die het best bij jou passen. De 

toelichtingen kun je als inspiratie gebruiken. 

 

Persoonlijke kwaliteit Toelichting 

Actief & bezig Ik ben niet het type dat rustig kan stil zitten. Er is altijd wel iets wat ik nog 

kan of wil doen. Voor mij duurt een dag eigenlijk altijd te kort. 

Ambitieus Bij alles wat ik doe probeer ik altijd om met mijn maximale inzet het 

hoogst haalbare resultaat te behalen. Wanneer dit niet lukt zoek ik altijd 

naar de eventuele oorzaak, zodat ik het een volgende keer beter kan 

doen. 

Analytisch Bij het oplossen van een probleem weet ik altijd snel de hoofd- en 

bijzaken van elkaar te onderscheiden. 

Behendig Ik ben erg behendig in het aanleren van nieuwe dingen (werkzaamheden) 

en kan hierdoor dus snel zelfstandig taken uitvoeren. 

Bouwlustig Als sinds mijn jeugd ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het maken 

en/of bouwen van uiteenlopende zaken. In mijn vrije tijd help ik 

regelmatig vrienden en bekende bij verbouwingen in of aan hun huis. 

Communicatief Ik beschik over goede communicatie vaardigheden en maak eenvoudig 

contact met mensen. 

Creatief Door mijn creatieve inslag kijk ik soms heel anders tegen bepaalde 

situaties aan. Hierdoor ontstaan soms leuke gesprekken en verrassende 

nieuwe inzichten. 

Doordacht Ik ben niet bang voor het onbekende maar ik probeer altijd wel de 

mogelijke gevolgen van een actie of handeling te voorspellen om zo 

verrassingen te voorkomen. 

Doorzettingsvermogen Mijn motto is: “Wie A zegt moet ook B zeggen”. Wanneer ik een doel 

voor ogen heb doe ik ook alles aan om het gewenste eindresultaat te 

bereiken. 

Eerlijk Over het algemeen word ik niet snel kwaad maar wanneer het op 

eerlijkheid aankomt ben ik wel gevoelig. Voor mij is eerlijkheid de basis 
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voor iedere relatie tussen twee of meer mensen. 

Eigenwijs In eerste instantie klinkt eigenwijs wellicht als een negatieve eigenschap. 

Ik zie het als een positieve eigenschap omdat ik van mening ben dat je 

niet altijd alles maar voor lief hoeft te nemen. Uiteraard zitten hier 

duidelijke grenzen aan en is het ook afhankelijk van de situatie. 

Enthousiasmerend / 

stimulerend 

Door mijn positieve instelling ben ik altijd erg enthousiast en vrolijk. Dit 

heeft vaak een positieve invloed op de mensen in mijn directe omgeving. 

Evenwichtig in 

verantwoordelijkheid 

nemen en delegeren 

Tijdens mijn studie heb ik veel in projectgroepen aan opdrachten 

gewerkt. Hierdoor heb ik aardig wat ervaring opgedaan in 

projectmanagement en de verschillende rollen die daarbij vervuld 

moeten worden. 

Familiaal Ik kom uit een grote familie en moest op jonge leeftijd al regelmatig mijn 

moeder helpen bij het organiseren van het huishouden. Hierdoor heb ik 

aardig wat ervaring opgedaan in timemanagement. 

Flexibel Door mijn flexibele instelling kan ik mij altijd eenvoudig aanpassen aan 

onverwachte situaties. Ik raak niet snel in paniek en wacht gewoon rustig 

op dat wat gaat komen. 

Geduldig Wanneer ik iemand iets moet uitleggen doe ik dit op een rustige manier 

en herhaal ik het net zo lang totdat hij of zij het begrijpt en/of zelfstandig 

de taak kan uitvoeren. 

Handig Als er iets kapot is gegaan probeer ik eerst altijd zelf om het te maken. 

Als dat niet lukt vraag ik hulp en kijk ik mee zodat ik het een volgende 

keer wel zelf kan doen. 

Hulpvaardig Ik vind het leuk om mensen te helpen. Het geeft mij een goed gevoel 

wanneer ik iets voor iemand heb kunnen betekenen. 

Humoristisch Ik vind het belangrijk dat je met je vrienden en/of collega’s kunt lachen. 

Natuurlijk zijn er momenten dat er serieus gewerkt moet worden maar 

humor hoort er toch ook zeer zeker bij. 

Kieskeurig Ik ben altijd opzoek naar de beste keuze of optie. Wanneer ik een besluit 

moet nemen bekijk ik altijd eerste de aanwezige mogelijkheden en maak 

dan basis daarvan mijn keuze. 

Klantgericht Ik kan heel goed luisteren waardoor ik goed kan inspelen op de wensen 

van bijvoorbeeld een klant. Dit in combinatie met mijn communicatieve 

vaardigheden maakt mij zeker klantgericht. 

Kwaliteitsgericht Ik probeer mijn werk zorgvuldig te doen, zodat de kans op fouten of 

vergissingen zo klein mogelijk is. 
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Leergierig Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. Wanneer ik werkzaamheden 

moet uitvoeren wil ik niet alleen weten hoe ik een taak moet uitvoeren 

maar ook waarom. 

Luisterbereid Ik ben van mening dat goed kunnen communiceren begint met het goed 

kunnen luisteren naar wat iemand eigenlijk probeert te zeggen. Dit is iets 

waar ik altijd bewust mee bezig ben. 

Muzikaal Door mijn interesse voor muziek speel ik verschillende instrumenten. 

Voor mij is muziek een mooie ingang om mensen op een leuke manier 

iets aan te leren. 

Nachtelijk Voor mij begint de dag altijd pas echt na tien uur ’s avonds. Ik zit altijd vol 

energie en ben dan altijd alert en scherp. 

Ongeduldig Ik vind ongeduldig zijn geen slechte eigenschap. Natuurlijk zijn er 

situaties waar geduld gewenst is maar in veel gevallen mag er best wel 

wat sneller gehandeld worden. We hebben al zo weinig tijd in een dag 

zitten. 

Opgeruimd & ordelijk Ik kan alleen goed functioneren in een opgeruimde omgeving. Wanneer 

ik van mening ben dat het een rommeltje is zal ik eerst de neiging hebben 

om de boel op te ruimen. 

Opgewekt Door mijn positieve instelling ben ik altijd erg enthousiast en vrolijk. Dit 

heeft vaak een positieve invloed op de mensen in mijn directe omgeving. 

Oplossingsgericht Door mijn praktische instelling ben ik altijd op zoek naar mogelijke 

oplossingen voor een probleem of vraag. 

Plichtsgetrouw Wanneer ik een afspraak maak zal ik er altijd alles aan doen om deze ook 

na te komen. Indien dit toch niet gaat lukken zal ik dit direct melden. 

Praktisch Voor mij bestaat het antwoord van een vraag of probleem uit een 

oplossing of een alternatief. Ik denk ik graag in mogelijkheden. 

Principieel Ik vind het belangrijk dat je dingen doet op basis van je persoonlijke 

principes. Wanneer deze niet overeenkomen is het belangrijk om dit 

bespreekbaar te maken. 

Rationeel Ik ben niet bang voor het onbekende maar ik probeer altijd wel de 

mogelijke gevolgen van een actie of handeling te voorspellen om zo 

verrassingen te voorkomen. 

Representatief Ik vind uiterlijke verzorging belangrijk omdat dit een belangrijk aspect is 

waarop mensen “helaas’ hun eerste oordeel baseren. 

Respectvol Voor mij is respect iets wat iedereen van mij krijgt, ongeacht wie hij of zij 
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is. Wie je ook bent, wat je wel of niet kunt, we zijn uiteindelijk allemaal 

mensen. 

Resultaatgericht Wanneer ik iets doe probeer ik dit altijd zo goed mogelijk te doen. 

Wanneer ik in mijn werk resultaten zie werkt dit extra motiverend. 

Samenwerking Ik vind het heerlijk om samen met een groep mensen een 

gemeenschappelijk doel te bereiken. Niets is leuker dan door elkaar aan 

te vullen en daardoor tot een gewenst resultaat te komen.  

Sociaal vaardig Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en heb door mijn 

sterke communicatieve vaardigheden ook geen problemen met het 

maken van nieuwe contacten. 

Stressbestendig Ik presteer vaak het beste wanneer er in korte tijd veel werk verricht 

moet worden. Juist op die momenten ben ik scherp, alert en is het een 

uitdaging om die extra stap te zetten. 

Temperamentvol Door mijn persoonlijkheid kan ik soms met emotie en passie reageren op 

een bepaalde situatie. Voor mij is dit niet meer dan enthousiasme. Ik kan 

me voorstellen dat het soms anders geïnterpreteerd wordt. 

 

Neem na deze oefening even de tijd om te lezen welke kwaliteiten je voor jezelf herkent. En 

kun je hier een rode draad in herkennen? Ieder mens is uniek en kan zijn talenten op zijn of 

haar eigen unieke wijze inzetten. Als we allemaal onze talenten meer benutten, kan niet 

alleen je eigen leven van meer betekenis worden, maar vullen we elkaar ook aan en dienen 

daarmee het grotere geheel.  

 

De Top 5 van mijn Kerngave is: 

 

1. __________________________________ 

 

2. __________________________________ 

 

3. __________________________________ 

 

4. __________________________________ 

 

5. __________________________________ 
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Polijsten van je Kerngave 

Schrijf op een beknopte wijze op wat elke Kerngave voor je betekent: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

In hoeverre ben jij je al echt bewust van deze kerngaven, in hoeverre zet je deze al in je 

leven in? 
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Ruimte voor aantekeningen en vragen 
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Kernactiviteiten 
 

Neem weer even tijd om bij jezelf en je gevoel te komen: 

Zorg dat je in een rustige ruimte zit, waar je niet gestoord kunt worden. 

Neem de tijd om met je ogen dicht zorgvuldig je ademhaling te volgen. Dat is alles, adem in 

en adem uit. Volg simpelweg je ademhaling, merk op of deze rustig is of snel, ritmisch of 

onregelmatig. Je hoeft er niets aan te veranderen, wees je er slechts bewust van. 

Je kunt, als je dat wilt, vervolgens rust inademen en onrust uit. 

 

Geef jezelf een paar minuten om deze oefening te doen, het maakt dat je bij de volgende 

opdracht gemakkelijker in contact bent met jezelf en jouw antwoorden kunt vinden. 

  

Laat de volgende vragen op je inwerken en schrijf de antwoorden voor jezelf op. 

Beantwoord de vragen voor zowel je privéleven als je werkend leven. 

 

Wat vond en vind je ontzettend leuk om te doen in verschillende perioden in je leven? 

03-11 jaar: 

 

 

11-18 jaar: 

 

 

18-30 jaar: 

 

 

30-40 jaar: 
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40-55 jaar: 

 

 

>55 jaar: 

 

 

Wat is het beste wat jij kunt doen en waar anderen iets aan hebben? 

 

 

Als je terugkijkt op vroegere banen: wat vond je dan het leukst om te doen? 

 

 

Wat doe je het liefst alleen? Met je partner/gezin? Met vrienden? 

 

 

Welke activiteiten bieden je op dit moment een uitdaging en waarom? 
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Is er een opleiding of cursus die je al heel lang wilt doen? 

 

 

Wat wil je over 1, 2, 5 of 10 jaar bereikt of gedaan hebben? 

 

 

Wat boeit je en zou meer aandacht mogen krijgen? 

 

 

Wat kun je dag en nacht doen zonder verveeld te raken? 

 

 

Je hebt met deze vragen meer inzicht gekregen in dat waar je goed in bent en wat je het 

liefste doet. Vervolgens kun je nu kijken in hoeverre deze talenten en activiteiten op dit 

moment al voldoende terugkomen in je privéleven en in je werkende leven. 

 

Hoe kun je nog meer vorm geven aan je kerngaven en kernactiviteiten? 

Wat is er voor nodig om meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan dat waar je goed in 

bent en wat je het liefste doet? Je kunt hierbij denken aan een uitbreiding van je huidige 

werkzaamheden, het volgen van cursussen, thuis je dagen anders indelen etc. 

 

Vind de vorm die bij jou past en die jou recht doet! 

Vanuit je kernwaarden, kerngaven en kernactiviteiten kun je al een beter beeld krijgen van 

wat jij neer wilt neerzetten. Je hebt nu een basis gelegd in meer bewustwording van je 

gaven, talenten, de dingen die je leuk en fijn vindt om te doen en waar je goed in bent. 
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Ruimte voor aantekeningen en vragen 
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Kern-overtuigingen  
 

Persoonlijke missie  
Kies uit de onderstaande lijst vijf werkwoorden en leg ze in volgorde van belangrijkheid.  

 

Ga met de 3 belangrijkste werkwoorden verder 

Je kunt de lijst eventueel aanvullen met je eigen werkwoorden. 

 

Aanhangen Construeren Nemen Samenstellen Vermaken 

Aanjagen Contact maken Oefenen Schenken Vernieuwen 

Aannemen Deelnemen Omarmen Scheppen Veroorzaken 

Aanraken Delen Onderhandelen Schrijven Verplichten 

Aanroepen Demonstreren Ondersteunen Spelen Versterken 

Aanspannen Dienen Onderzoeken Spreken Vertalen 

Aanspraak maken Dragen Ontdekken Staan Vertrouwen 

Aansteken Dromen Ontspannen Steunen Verwerven 

Aanvullen Financieren Ontsteken Stimuleren Verzamelen 

Aanwenden Gebruiken Ontvangen Tevreden stellen Verzorgen 

Afleveren Geldig maken Ontwerpen Teweegbrengen Voeden 

Arbeiden Geloven Opbouwen Toestaan Volbrengen 

Bedenken Genezen Opeisen Uitbreiden Voorbereiden 

Begiftigen Geven Openen Uitdrukken Voorbijgaan 

Begrijpen Handelen Ophouden Uitvoeren Voorlichten 

Beklimmen Herinneren Opofferen Uitzoeken Voorstellen 

Bekrachtigen Herkennen Oproepen Vasthouden Voortbrengen 

Belichten Herleiden Optreden Veiligstellen Voortzetten 

Beloven Herstellen Opvoeden Verbeteren Vooruitgaan 

Bemiddelen Hervormen Opwinden Verbinden Voorzien 

Bemoedigen Herzien Organiseren Verblijden Vorderen 

Beoordelen Houden Overgeven Verdedigen Vormen 

Beschouwen Houden van Overtuigen Verdelen Vormgeven 

Besluiten Improviseren Overwegen Verenigen Waarderen 

Bespreken Inspireren Prijzen Verspreiden Wedijveren 

Betrokken zijn Integreren Raadgeven Verfijnen Weerklinken 

Bevelen Invullen Realiseren Vergemakkelijken Weerspiegelen 

Bevestigen Kiezen Redden Vergeven Wekken 

Bevorderen Lanceren Reizen Verhelderen Werken 

Bevrijden Leiden Relateren Verhogen Werven 

Bewegen Licenseren Respecteren Verkopen Zich verbinden 

Bijeenbrengen Meester worden Richten Verlevendigen Zich voorstellen 

Combineren Meten Rijpen Vereenzelvigen Zich verbeelden 

Communiceren Motiveren Riskeren Verlichten Zich aanbieden 
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Mijn drie belangrijkste / meest inspirerende werkwoorden zijn: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Polijsten van je Missie 

Schrijf op een beknopte wijze op wat elk werkwoord voor je betekent: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Verbinden van de kernwaarden en actiewerkwoorden 

Verbind elk werkwoord, één voor één, met de kernwaarde en stel de onderstaande vragen. 

Mocht een of meer werkwoorden niet logisch te combineren zijn met de kernwaarden 

onderzoek welk woord beter klinkt. 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 1)   ………………………… (1e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 1)   ………………………… (2e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 1)  ………………………… (3e werkwoord) 

 

 

Kun je  …………………………. (kernwaarde 2)  ………………………… (1e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 2)   ………………………… (2e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 2)   ………………………… (3e werkwoord) 
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Kun je  ………………………… (kernwaarde 3)   ………………………… (1e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 3)   ………………………… (2e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 3)   ………………………… (3e werkwoord) 

 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 4)   ………………………… (1e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 4)   ………………………… (2e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 4)   ………………………… (3e werkwoord) 

 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 5)   ………………………… (1e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 5)   ………………………… (2e werkwoord) 

 

Kun je  ………………………… (kernwaarde 5)   ………………………… (3e werkwoord) 

 

 

Kies uit bovenstaande omschrijvingen de meest treffende & inspirerende  combinatie en laat 

ze samen komen in 1 begrijpelijke zin. 

  

 

Een passende Persoonlijke Missie is net als een affirmatie: 

• Positief geformuleerd 

• Bezielend 

• Inspirerend 

• Duidelijk 

• Waar 

• motiverend 

• Kort en bondig 
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Mijn Persoonlijke Missie is: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je Persoonlijke Missie controleren 

Beantwoord de volgende vragen die betrekking hebben op je Persoonlijke Missie: 

 

Ben jij het? ja nee 

 

Is je Persoonlijke Missie waar? ja nee 

 

Is hij uitdagend? ja nee 

 

Prikkelt hij anderen? ja nee 

 

Zou je je Persoonlijke Missie centraal 

willen stellen in je leven? ja nee 

 

Kun je je er op het werk mee bezighouden? ja nee 

 

Kun je er thuis aan werken? ja nee 

 

Kun je er op een feestje iets mee? ja nee 

 

Kun je er in je eentje aan werken? ja nee 

 

Is het ook in andermans belang als ik dit doe? ja nee 
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Mocht je 1 of meerdere vragen met ‘nee’ beantwoorden, kijk dan of je je Persoonlijke Missie 

zo kunt aanpassen dat je deze vraag met ‘ja’ zou kunnen beantwoorden (tenzij je de vraag 

niet relevant vindt voor jouw Persoonlijke Missie). 

 

  

Krachtschild 
Met deze opdracht kijk je eens op een andere wijze naar jezelf, door o.a. aan te geven wie je 

bent en welke kwaliteiten je hebt. 

 

Maak een krachtschild van jezelf op een flap of A4. Zet hierop: 

• bovenaan jouw lijfspreuk/credo/devies 

• links boven wat je over jezelf kwijt wilt 

• rechts boven de waarden die je in je leven belangrijk vindt  

• linksonder de thema’s/onderwerpen waarmee jij je verbonden voelt, waar jouw 

kwaliteiten liggen en waar je energie van krijgt 

• rechtsonder wat jouw persoonlijke missie in dit leven is 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn  

lijfspreuk is:  

 

Ik ben  

……………………..…… 

Ik vind het belangrijk dat  

………………….. 

Mijn kwaliteiten 

………………………. 

Mijn missie 

…………………….. 
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En nu? 
 

 

Nou weet ik mijn kernwaarden. En nu, wat levert het mij op? 

 

Door het helder maken van jouw kernwaarden weet je waar je voor staat, 

waar je voor werkt en waarom je iets doet. En dat levert meer energie op.  

 

Hoe mooi is het om helder te hebben wat jouw onbewuste sturing is! Nu heb 

je voor jezelf een bewust beeld van jouw waarden, wat jou beweegt en wat je 

belangrijk vindt in het leven. Je kunt nu gemakkelijker het leven creëren wat 

bij je past en kun je leven vanuit je hart.   

 

Schrijf jouw kernwaarden op een briefje dat je in je portemonnee stopt. Als je 

keuzes moet maken voor wat dan ook in het leven en je weet niet direct wat 

je moet doen, dan pak je ze erbij. De dingen die niet bij je kernwaarden 

passen, vallen alvast af. Dat geeft over het algemeen veel helderheid en lucht.  
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