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Sterk in je werk
Werkboek week 12 en 13
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Week 12 en 13

Op weg naar:
Sterk in je werk

Deze 2 weken leer je:

Ø Wat kernkwaliteiten zijn en
Ø Wat valkuilen, uitdagingen en allergieën zijn.

Succes!
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Om te weten wat jou waardevol maakt op de arbeidsmarkt (of als ondernemer) is het
belangrijk om inzicht te hebben in je eigen (kern)kwaliteiten.

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot jouw wezen (jouw kern) behoren. Kernkwaliteiten 
‘kleuren’ jou als mens; het is de specifieke sterkte waar men bij jou aan denkt. Je 
kernkwaliteiten zijn te herkennen aan de vaardigheden waarover je zelf zegt: “Dat kan 
iedereen.”  Maar niet iedereen kan dat en niet iedereen heeft dezelfde kernkwaliteiten.
Een kernkwaliteit is altijd (potentieel) aanwezig. Je kunt een kernkwaliteit niet naar believen 
aan- of uitzetten, je kunt hem wel verborgen houden. 
Het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden zit er vooral in dat kwaliteiten van 
binnenuit komen en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. 
Vaardigheden zijn dus aan te leren, kwaliteiten héb je en kun je ontwikkelen. Hoe duidelijker
het beeld dat we van onze kernkwaliteiten hebben, hoe bewuster we die kunnen inzetten in
het werk.
Hoe sterker je in je werk staat!
. 

Kernkwaliteiten
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Als iets goed ging werd het snel weer vergeten. Je 
kreeg heus een complimentje (maar niet teveel 
anders werd je lui, of hoogmoedig, of iets dergelijks) 
en dat was dat. En dus bleef je hard werken aan de 
dingen die niet goed gingen. De lagere cijfers, het 
foute opstel, de minder gewaardeerde spreekbeurt. 

Heb jij ooit wel eens, als je als kind met het cijfer van 
een proefwerk thuis kwam, verteld hoeveel vragen je 
góed had beantwoord? 
Je hebt waarschijnlijk, net als ik, meteen verteld 
hoeveel fouten je gemaakt had waardoor je het cijfer 
dat je kreeg ook verdiend had. 

Onze maatschappij is ingesteld om zo min mogelijk, 
liefst helemaal geen, fouten te maken. Als kind leer 
je dat al vanaf groep 1. Of misschien nog wel eerder.  
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En zo leren we om ons te wapenen tegen afgerekend worden. Zaken die goed gaan vergeten we snel
of worden als normaal geaccepteerd, terwijl je vaak blijft tobben over de negatieve zaken. Onrust,
zelfkritiek en schuldgevoel: ze worden vaak veroorzaakt door het accent te leggen op de enkele
negatieve situaties die er ongetwijfeld zijn, terwijl er veel meer positieve zaken om je heen of in jezelf
zijn.

Onrust, zelfkritiek en schuldgevoel: het houdt je ook tegen. In je werk. In je relaties. In de liefde. Voor
mij was dit een heel herkenbaar proces.

Door bewust op zoek te gaan naar waar je echt goed in bent, word je je ook bewust van de positiviteit
in jezelf. Hierdoor kun je weer op een positieve manier negatieve aspecten aanpakken.

Wij gaan deze week op zoek naar waar jij goed in bent. 
We gaan dus op zoek naar jouw KERNKWALITEITEN
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Kernkwaliteiten: Heb jij ze ook? Jazeker!

In de bijlage van deze week vind je een lijst met allemaal kwaliteiten. Bekijk hem rustig en zorgvuldig en
omcirkel alle kwaliteiten waarvan jij denkt dat ze écht bij je horen. Je zult het niet een makkelijke
opdracht vinden, eenvoudig omdat het ongebruikelijk is om iets positiefs over jezelf te zeggen. Het is
gemakkelijker om kritiek op jezelf en op anderen te uiten. Als het je niet meteen lukt, leg het dan even
opzij en probeer het later nog een keer.
Geef deze lijst ook aan 4 anderen en vraag hen hetzelfde te doen.

MAAR PAS ALS JIJ JOUW LIJSTJE HEBT GEMAAKT!

Oefening

Je zult verbaasd zijn over je eigen kwaliteiten
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Helaas leven wij niet altijd vanuit onze kernkwaliteiten. Of gedragen we ons ernaar. 
Door allerlei omstandigheden, achtergrond, opvoeding, ervaringen, opleiding etc. raken onze 
kernkwaliteiten steeds verder op de achtergrond. 
We hebben ze wel, maar ze vervormen. Ze vervormen tot een ‘teveel van het goede’. 
We doen veel meer dan nodig. 
Zo heeft iedere kernkwaliteit een schaduwkant die we ‘vervorming’ noemen. De vervorming is niet het 
tegenovergestelde van de kernkwaliteit maar wat een kernkwaliteit wordt als deze ver doorschiet. 
Zo kan, bijvoorbeeld, de kernkwaliteit ‘behulpzaamheid’ doorschieten in ‘bemoeizucht’. 
Dan wordt dat de kracht van iemand een zwakte. 
Het is dan teveel van het goede. 

De valkuil
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Vindt men jou een tobber? 
Grote kans dat jij een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel hebt! 

De vervorming van een kernkwaliteit is ook je valkuil. 
De valkuil is datgene wat je door anderen regelmatig 
als label opgeplakt krijgt, waar je kritiek op krijgt. De 
valkuil hoort bij een kernkwaliteit: deze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals jij en je 
schaduw bij elkaar horen. De valkuil is de vervorming 
van de kernkwaliteit zoals jij hem uitvoert. 
Andersom geldt hetzelfde: Achter de labels die je 
dan opgeplakt krijgt schuilt een Kernkwaliteit!  

Ik kreeg vaak te horen dat ik afstandelijk was (ja heus, ik!). De Kernkwaliteit die ik 

daarachter vond is dat ik over een grote mate van zelfstandigheid beschik. Toen ik 

dat ontdekt had, kon ik vaker mijn kwaliteit leven en minder snel in mijn valkuil (ik 

doe het zelf wel) stappen. Ik doe nog steeds veel zelf maar aarzel niet om hulp te 

vragen. En zie, ik krijg die hulp ook altijd! En meer dan dat.
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1
Ik loop door een straat.

Er is een diep gat in het trottoir.
Ik val erin.

Ik ben verloren… ik ben radeloos.
Het is mijn schuld niet.

Het duurt eeuwig om een uitweg te vinden.

2
Ik loop door dezelfde straat.

Er is een diep gat in het trottoir.
Ik doe alsof ik het niet zie.

Ik val er weer in.
Ik kan niet geloven dat ik op dezelfde plek ben.

Maar het is mijn schuld niet.
Het duurt lang voor ik eruit ben.

Gedicht
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3
Ik loop door dezelfde straat.

Er is een diep gat in het trottoir.
Ik zie dat het er is.

Ik val er weer in … het is een gewoonte.
Mijn ogen zijn open.
Ik weet waar ik ben.
Het is mijn schuld.
Ik kom er direct uit.

4
Ik loop door dezelfde straat.

Er is een diep gat in het trottoir.
Ik loop eromheen.

5
Ik loop door een andere straat.

Uit: Het Tibetaanse boek van leven en sterven.

Gedicht (vervolg)
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Het automatische gevolg van een valkuil is de uitdaging: Jouw uitdaging is het positief
tegenovergestelde van de valkuil die bij je kernkwaliteit hoort.

De kernkwaliteit en de uitdaging zijn beiden kwaliteiten die elkaar aanvullen. De kunst is om de balans
te vinden tussen de kernkwaliteit en de uitdaging. Als de balans te ver overhelt naar de kernkwaliteit,
bestaat er een grote kans dat je uiteindelijk bij je valkuil terecht komt. Het is dus handig om je uitdaging
verder te ontwikkelen om de balans in evenwicht te brengen en vooral ook te houden.
Dit betekent dat je denkt in termen van en-en, niet of-of. Voor mij was het dus de kunst om hulp of
input te vragen als ik niet verder kwam of iets niet wist en het zelf te doen als ik dat kon. Om
verbinding te zoeken vanuit mijn eigen zelfstandigheid.

De uitdaging
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Heb je wel eens een gevoel van irreële irritatie bij iemand die je kent?
Of heb je wel eens over iemand gedacht: daar gaan nou mijn nekharen van overeind staan ?

Grote kans dat die persoon ‘in je allergie’ zit.
Wij blijken allergisch te zijn voor een teveel van onze
uitdaging, vooral als je die in een ander ziet.
Als zelfstandige self-made woman kon ik écht niet tegen ‘afhankelijke’ vrouwen. Ik had altijd de neiging
om ze door elkaar te schudden! Ik werd simpelweg getriggerd in het teveel van mijn uitdaging (hulp
vragen). Hoe meer je door een ander met je eigen allergie geconfronteerd wordt, des te groter is de
kans dat jij in je valkuil stapt. Dat deed ik dus ook en werd nóg zelfstandiger (lees eenzamer). En zo
kom je samen snel in een vicieuze cirkel.
Dus, als je je allergie in een ander tegenkomt, ligt je valkuil op de loer. Het goede nieuws is dat je van
je allergie veel kunt leren. Mensen voor wie je ‘allergisch’ bent doen een appel op jouw uitdaging! Als je
je uitdaging hierin oefent, blijkt de allergie ineens veel minder te zijn. En de ander krijgt de kans om niet
in de eigen valkuil te stappen!

De allergie
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Pak je lijsten met kwaliteiten er eens bij die jij en de 
4 anderen hebben ingevuld. 

Omcirkel die kwaliteiten die het meest voorkomen 
en maak daar een top 5 van.

Oefening !
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Heb je je top 5 gemaakt? Wat kun je hier nou mee? Wat is er dan handig aan om dit te weten?  
Inzicht hebben in je kwaliteiten maakt je niet alleen waardevol op de arbeidsmarkt of als ondernemer, 
het zorgt er ook voor dat je er naar kunt handelen. Dat je meer in verbinding komt omdat je weet waar 
je eigen valkuilen liggen en hoe het komt dat je je aan iemand irriteert. 
Om dit inzicht te krijgen heeft Daniel Offman een superkrachtige techniek ontwikkeld om een 
antwoord te vinden op voor de hand liggende vragen:

Ø Over welke kwaliteiten beschik ik? Waar blijkt dat dan uit als ik kijk naar de manier waarop ik mijn 
leven en werk heb opgebouwd?

Ø Welke valkuilen horen daarbij? Waarin kan ik, ondanks mijn goede bedoelingen, doorschieten?

Ø Wat zijn mijn uitdagingen? Welk gedrag wil ik bijleren om effectiever te zijn?

Ø Waar ben ik allergisch voor? Welk gedrag van anderen roept bij mij negatieve emoties op?

Kernkwadrant
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Een kernkwadrant is vanuit alle vier de hoeken op te bouwen en op allerlei manieren te checken op 
juistheid.

Vreemd genoeg (nou ja, als je het eerste stukje van dit werkboek leest is het helemaal niet zo vreemd) 
is de ingang via de valkuil het gemakkelijkst. Je weet vaak wel welke verwijten je naar je hoofd 
geslingerd krijgt of welk label je opgeplakt krijgt. Maar noem maar eens achter elkaar op waar je goed 
in bent. Dat is veel lastiger hé?.

De ingang vanuit de allergie is vaak eenvoudig omdat je kunt meestal goed kunt aangeven waar je bij 
een ander niet tegen kunt. 

Je begint vanuit een bepaalde hoek en zoekt wat daar in de andere vlakken bij hoort. Net zo lang tot je 
zéker weet dat het over jou gaat! Want iedere kwaliteit heeft voor ieder mens haar eigen valkuil, 
uitdaging en allergie!
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Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar schiet je in door? Wat krijg je als kritiek te horen? Welk gedrag van 
anderen kun je niet mee omgaan? En wat doe jij dan?
Vragen die je beantwoord krijgt als je een kernkwadrant invult.
Dus aan de slag! Bij dit werkboek zit een werkblad (onder aan de pagina) met 5 blanco 
kernkwadranten. Neem uitgebreid de tijd en vul ze helemaal in. Doe het zorgvuldig, denk ook aan de 
kritiek die je soms krijgt van anderen. Of het label dat je opgeplakt wordt…… 

Het opzetten van een Kernkwadrant is niet eenvoudig, het vergt echt Vrouwenpower om goed naar 
jezelf te kijken. Doe dat zonder oordeel, er is geen goed of fout. Er is gewoon wat er is. Leg het af en 
toe even weg en pak het de volgende dag weer op. 
Het resultaat zal verbluffend zijn. 

Oefening !
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“Everybody is a genius. But if you judge a 

fish by its ability to climb a tree, it will live 

its whole life believing that it is stupid”

Albert Einstein 
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Dit was het even voor deze twee weken.

Ø Je hebt je kwaliteiten (her)ontdekt !
Ø Je bent je bewust van je valkuilen, allergieën en uitdagingen !
Ø Je bent weer een stukje dichter bij jouw Vrouwenpower !


