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AGENDA

THE STORY OF YOU CONNECTING THE DOTS PROTOTYPING PATHS

Onderzoek naar jouw talenten 
en kwaliteiten, passies, 

waarden en welke waarde je 
wilt toevoegen aan anderen

DAG 1

Verbind de belangrijkste 
thema’s. Kijkend naar de 
story of you: wat is jouw 

levensdoel en de doelen die 
je wilt bereiken?

Concretiseer jouw Life Design 
aan de hand van jouw 
projectplan, deel dit en 

DOE dit.  

DAG 2 DAG 2
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Wat betekent werk voor jou? Schrijf jouw definitie op.

Wat betekent succes voor jou? Schrijf jouw definitie op.

WAT VIND JE BELANGRIJK?
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EASTER EGGS OP JOUW LEVENSPAD 

THE STORY OF YOU

0 - 9 jaar

2 minuten:

●Wat speelde je als kind?

●Wat was belangrijk voor je in deze tijd?

●Waarvan zeiden je ouders altijd dat je daar goed in was?

●Waren er plekken waar je graag heen ging?

4



2 minuten:

●Wat vond je belangrijk in deze periode?

●Welke activiteiten (sport, kunst, hangen met vrienden, etc.) vond je 

leuk?

●Welk vak op school vond je leuk of juist niet leuk?10 - 14 jaar

EASTER EGGS OP JOUW LEVENSPAD 
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2 minuten:

●Wat vond je in deze tijd belangrijk?

●Wat voor relaties had je, werd je verliefd?

●Welke vakken vond je leuk of was je goed in op school?

●Welke dromen had je over wat je na school wilde doen?

EASTER EGGS OP JOUW LEVENSPAD 

THE STORY OF YOU

15 - 19 jaar
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2 minuten:

●Wat vond je in deze periode belangrijk?

● Studeerde je, of was je aan het werk, of aan het reizen?

●Waren er banen waar je geïnteresseerd in was?

●Was je lid van een sport- of studentenvereniging?

THE STORY OF YOU

EASTER EGGS OP JOUW LEVENSPAD 

20 - 25 jaar
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JOUW PASSIES

& INTERESSES

JOUW WAARDEN 

& OVERTUIGINGEN

JOUW TALENTEN 

& VAARDIGHEDEN

WAARDE TOEVOEGEN 

AAN ANDEREN

FRAMEWORK: YOUR STORY
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JOUW FLOW IN BEELD
Wanneer heb je die? Hoe ziet jouw flow eruit? (gevoelens, omgeving, gedachten). Welke elementen horen hierbij?
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• Wanneer raak je de tijd kwijt, word je enthousiast? 

• Wat doe je in je vrije tijd? 

• In welke onderwerpen of boeken ben je nieuwsgierig? 

• Wat zou je willen ontdekken dat je nog niet hebt onderzocht?

FLOW HULPVRAGEN
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Waarden ontdekken
Aandacht Dankbaarheid Geestkracht Intimiteit Onbaatzuchtigheid Rechtvaardigheid Traditioneel Vrede

Affectie Degelijkheid Gehoorzaamheid Inzet Onafhankelijkheid Respect Transformatie Vreugde

Assertiviteit Deskundigheid Geleerdheid Inzicht Ondernemend Resultaat Troost Vriendschap

Authenticiteit Deugdbaarheid Gelijkwaardigheid Kennis Ontdekken Rijkdom Trouw Vrijgevigheid

Autonomie Dienstbaarheid Geloof Klantgerichtheid Onthechting Rust Uitdaging Vrijheid
Avontuur Discipline Geluk Klantvriendelijkheid Ontmoeten Samenwerken Uitmuntendheid Waardering

Balans Doelgerichtheid Gemak Kunstzinnigheid Ontspanning Samenzijn Veelzijdigheid Waardevol

Barmhartigheid Duidelijkheid Genuanceerdheid Kwaliteit Ontvouwen Schenken Veerkracht Waardevrij

Bekwaamheid Duurzaamheid Gevoeligheid Leiderschap Ontwikkeling Schoonheid Veiligheid Waardigheid

Betrouwbaarheid Eenheid Gezag Leraarschap Onvoorwaardelijk Simpelheid Verantwoordelijkheid Waarheid
Bescheidenheid Eenvoudigheid Gezamenlijkheid Levenslust Openheid Solidariteit Verbeeldingskracht Wijsheid
Bescherming Eerlijkheid Gezondheid Liefde Optimisme Souplesse Verbetering Zekerheid

Betrokkenheid Effectiviteit Gratie Loyaliteit Ordelijkheid Soevereiniteit Verbinding Zelfbehoud

Bevrijding Efficiëntie Groei Mededogen Originaliteit Speelsheid Verbondenheid Zelfkennis

Bewustzijn Eigenheid Harmonie Meesterschap Overgave Spiritualiteit Verdraagzaamheid Zelfstandigheid

Bezieling Energiek Heelheid Meeveren Overvloed Spontaniteit Vergeving Zelfvertrouwen

Bloei Enthousiasme Hulpvaardigheid Mildheid Passie Stabiliteit Vernieuwing Zingeving

Collegialiteit Erkenning Humor Moedig Persoonlijk Stilte Vertrouwen Zorgvuldigheid

Communicatie Essentie Inlevingsvermogen Mogelijkheden Pionieren Tederheid Ontwikkeling Zorgzaamheid

Competitie Fijnzinnigheid Innerlijke vrede Mondigheid Plezier Tevredenheid Virtuositeit Zuiverheid

Continuïteit Flexibiliteit Innovatief Muzikaliteit Prestigieus Toegankelijkheid Vitaliteit

Creativiteit Geborgenheid Inspiratie Nederigheid Puurheid Toewijding Volharding

Daadkracht Geduld Integriteit Nuchterheid Rationaliteit Tolerantie Volmaaktheid

11



Indien je de 1e challenge nog niet hebt gedaan of nog meer input wilt:

• Whatsapp een vriend/vriendin/familielid om vanavond te bellen en vraag hem/haar om 3 
kwaliteiten van jou te noemen

• Vraag ook hoe deze kwaliteit in de praktijk tot uiting komt en waarom dit als kwaliteit 
wordt ervaren

WHATSAPP / BEL OPDRACHT
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1. Check de vragenlijst op de volgende pagina. Kruis per talent aan of die op jou van 
toepassing is. Vraag jezelf af: is dit een talent die jij in je dagelijks leven inzet?

2. Ga vervolgens per aangekruist talent na of het je energie en plezier geeft.

3. Kies er maximaal 5 en zet deze op jouw talentenlijst. 

4. Zijn er talenten die je nog wilt toevoegen van de lijst met talenten volgens de Gallup

Strengthsfinder test? Kijk of hier een talent bij zit wat absoluut aan jouw talentenlijst 

toegevoegd moet worden.

TALENTEN & VAARDIGHEDEN

THE STORY OF YOU 13



14

Talent Uitleg talent. Vergelijkbare woorden Op mij van 
toepassing

Energie & 
Plezier

Aanpassingsvermogen Je kunt goed inspelen op veranderingen en die waar nodig loslaten. Flexibel, improvisatievermogen, omzetten, meegaand, buigzaam.
Anticiperend vermogen Je bent goed in het voorzien van mogelijke problemen en het ondernemen van acties om deze problemen te voorkomen. Vooruitkijken,

voorlopen, voorkomen.
Authentiek Je blijft altijd jezelf en handelt vanuit je waarden, ook in moeilijke situaties. Oprecht, oorspronkelijk, eerlijk, ongekunsteld, betrouwbaar, 

spontaan, openhartig.
Avontuurlijk Je durft nieuwe wegen te bewandelen, risico's te nemen en out of the box te denken. Ondernemend, ontdekken, uitproberen.
Behulpzaam Je staat klaar voor anderen en kunt anderen goed ondersteunen. Dienstverlenend, collegiaal, zorgzaam, onbaatzuchtig.
Bescheiden Je blijft op de achtergrond en erkent de bijdrage van anderen in het succes. Eenvoudig, ingetogen, niet opdringerig.
Competitief Je daagt mensen uit en gaat de strijd aan. je wilt de beste zijn. Strijdvaardig, winnaars-mentaliteit.
Creatief Je komt met nieuwe producten, ideeën, combinaties. Artistiek, origineel, kunstzinnig.
Daadkrachtig Je kunt snel en adequaat handelen. Actiegericht, doortastend, voortvarend, enthousiast.
Efficiënt Je weet de tijd altijd optimaal te benutten. Doelmatig, snel, kort en bondig.
Emotioneel intelligent Je hebt snel door welke emoties en gevoelens in anderen en jezelf omgaan. Sensitief gevoelig, empathie, zelfbewust, fijngevoelig.
Ethisch Je hebt een sterk ontwikkelde moraliteit en baseert je handelen op basis van wat je goed en fout vindt. Moreel, moraal filosofisch.
Evenwichtig Je blijft altijd rustig, ook in moeilijke situaties. Je hebt een sterk vertrouwen in jezelf. Stabiel, in balans, kalm, verstandig, zelfverzekerd, nuchter.

Gedreven Je hebt een sterke motivatie om veel te bereiken. Enthousiast, ergens voorgaan, daadkrachtig, ambitieus, bezield, toegewijd, slagvaardig.

Geduldig Je bent in staat om zaken hun tijd te geven. Open, ontvankelijk, geleidelijk.
Groeigericht Je hebt een sterke motivatie om jezelf te ontwikkelen en ziet daar altijd kansen voor. Leergierig, feedbackgericht.
Humoristisch Je hebt oog voor grappige kanten van situaties en kunt daarmee relativeren, je kunt mensen aan het lachen brengen. Komisch, grappig, speels, 

geestig.
Inlevingsvermogen Je hebt begrip voor hoe andere mensen zich voelen en handelen, hun lijden en beperkingen. Je kunt je in de ander verplaatsen. Compassie, 

begripsvol, medelevend.
Innovatief Je ziet altijd nieuwe mogelijkheden, benaderingen en oplossingen. Ideeënrijk, vindingrijk, improvisatietalent, vernieuwend.
Inspirerend Je weet anderen te enthousiasmeren en te motiveren om dingen op te pakken en te participeren. Stimulerend, aanmoedigend, motiverend.
Luisteren Met volle aandacht aanwezig zijn en de essentie horen van wat de ander zegt. Aandachtig, aanwezig.
Moedig Je handelt en beslist, ook wanneer deze handelingen of beslissingen je angst inboezemen. Dapper, onbevreesd, lef hebben, heldhaftig.

Nieuwsgierig Je bent geïnteresseerd in nieuwe dingen en wilt graag weten hoe iets zit. Belangstellend, geïnteresseerd graag op de hoogte.
Ondersteunend Je ziet steeds mogelijkheden om anderen van dienst te zijn en te helpen. Dienstverlenend, voorwaarde-scheppend.
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Talent Uitleg talent. Vergelijkbare woorden Op mij van toepassing Energie & Plezier
Oog voor detail Je let op de details en bent pas tevreden als het helemaal in orde is. Zorgvuldig, precies, scherpzinnig.
Oog voor 
rechtsvaardigheid

Je bent alert op een gelijke en eerlijke behandeling van alle betrokkenen. Oog voor gelijkheid, eerlijkheid.

Oog voor verbetering Je ziet altijd mogelijkheden om processen en producten te verbeteren. Optimaliseren, vooruitgaan.
Ontspannen Je bent in staat om rust te vinden en te ontspannen. Luchtigheid, losheid, relaxedheid, zorgeloosheid.
Oplossend vermogen Je bent goed in het oplossen van problemen. Ontraadselen, uitpuzzelen.
Optimistisch Je ziet altijd kansen en bent positief ingesteld. Denken in mogelijkheden, geloof in eigen kunnen, opgewekt.
Orderlijk Je hebt alles overzichtelijk en goed opgeruimd geplaatst. Systematisch, gestructureerd, geordend, netjes, degelijk.
Organiserend vermogen Je weet op tijd zaken en mensen bij elkaar te brengen. Aansturen, regelen, klaarspelen, coordineren.
Overtuigingskracht Je bent er goed in om anderen jouw visie te laten omarmen. Overhalen, voor zich winnen.
Planmatig Je pakt de zaken systematisch en stap voor stap aan. Eerst nadenken, dan doen, dan doordenken.
Relatiegericht Je legt makkelijk contact en bent goed in het opbouwen en verdiepen van relaties. Contactueel vaardig, netwerken, 

verbondenheid, attent, vriendelijk, betrokken.
Reflectief Je denkt goed na en door over de betekenis en gevolgen van zaken. Bezinnen, beschouwen, overpeinzen.
Resultaatgericht Je hebt een duidelijk beeld van het eindproduct en stuurt daarop aan. Gericht op uitkomst en uitwerking, zakelijk. 
Schrijvend vermogen Je weet dingen helder, aantrekkelijk of systematisch op papier te zetten. 
Strategisch Je hebt oog voor belangen, allianties en win-winsituaties. Bruggenbouwer, tactisch. 
Veerkrachtig Je herstelt snel van tegenslag en laat je erdoor uitdagen om er beter uit te komen. Stressbestendig, stabiel, 

weerstandsvermogen, wilskrachtig.
Verantwoordelijk Je staat voor wat je zegt en doet; je wilt en kunt altijd verantwoording afleggen, je houdt je aan afspraken. 

Gedisciplineerd, serieus.
Verhelderen Je kunt dingen versimpelen en goed uitleggen. Toelichten, overdragen, inzichtelijk maken.

Vermogen om te oordelen Je bent in staat om snel een mening te vormen en een besluit te nemen. Besluitvaardig, vaststellen.
Verhalen vertellen Je weet alles om te zetten in verhalen die je boeiend kunt vertellen. Fantastierijk, verlevendigen, betekenis geven.
Visionair Je hebt oog voor zinvolle ontwikkelingen en mogelijkheden op de lange termijn. Toekomstgericht, missie.
Volhardend Je houdt een eindresultaat voor ogen en laat je niet uit het veld slaan door tegenslag. Uithoudingsvermogen, 

standvastig.
Zelfstandigheid Je staat op eigen benen. Zelfredzaam, autonoom.



Presenteren Financiën Tekenen Innovatie Talenten en vaardigheden ontdekken Intuitie

Schrijven Boekhouding Fotografie Integriteit Plannen Verbeelding 

Persoonlijke ontwikkeling Belasting Houtbewerking Vreemde talen Leiderschap Toekomstgericht denken

Netwerken (in persoon) Recht Videografie Academisch Luisteren Verleden analyseren

Netwerken (virtueel) Marketing Website Geldbeheersing Lezen Persoonlijke productiviteit

Kritisch denkvermogen Guerrilla Marketing Wijsheid Gebaren taal Overtuigen Time Management

Besluitvaardig Advertering Programmering Enthousiasme Omgaan met tegenslag Financiële planning

Wiskunde Graphics Humor Les/training geven Typen Nieuwe trends spotten

Onderzoek Muziek Articulatie Energiek Initiatief Geld inzamelen

Ontspanning Kunst Creativiteit Onderhandeling Strategisch plannen Inspireren

Storytelling Logistiek Behendigheid Bewustzijn Loyaliteit Zelfvertrouwen

Gemakkelijk vrienden maken Sociale intelligentie Jongleren Eerlijkheid Leergierig Routine handelingen

Communicatieve vaardigheden Stress verlichten Magie Empatisch Polyglot (meerdere talen spreken) Futuristisch

Project Management Vragen stellen Zingen Discipline Systems management Rechtvaardigheid

SEO Vrijwilligerswerk Visualisatie Aanmoediging Brainstormen Flexibiliteit

Sales Risico management Aanpassingsvermogen Software Positiviteit Conflicten oplossen

Probleemoplossend vermogen Werving en selectie Inventiviteit Computers / IT Verbinding maken Human Resources

Computervaardigheden Zelfbeheersing Verbeelding Organiseren Focus Mensenkennis

Oog voor detail Gezondheid / Fitness Sportiviteit Financieel Management Sociaal netwerken Betrouwbaarheid

Talenten & vaardigheden ontdekken



MIJN TALENTENLIJST
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• Blik terug op een moment waarbij je impact had op de wereld om je heen. Vanuit jouw 
intrinsieke motivatie / initiatief. Wellicht kreeg je een compliment van iemand hiervoor of 
toonde hij zijn dankbaarheid.

• Coach:

• Waar was je?
• Wat deed je?
• Waren er anderen bij?
• Welke impact had je? Op wat/wie?

KRACHTIG MOMENT INTERVIEW
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• Welk talent heb je ingezet tijdens dit impactvolle moment?

• Hoe kun je waarde toevoegen aan collega’s?

• Hoe kun je waarde toevoegen aan vrienden of familie?

• Hoe kun je waarde toevoegen aan de maatschappij en de wereld?

WAARDE TOEVOEGEN

THE STORY OF YOU 19



• Maak straks/vanavond een wandelingetje (zonder telefoon) en laat je indrukken van 
vandaag bezinken.

• Neem morgen tijdens de tweede trainingsdag een item mee wat voor jou belangrijk is.
Kijk rond in huis en neem iets van emotionele waarde mee (geen mobiele telefoon).

• Zorg voor een goede nachtrust en arriveer morgenochtend uitgerust J

HUISWERK

THE STORY OF YOU 20



CAREER & LIFE DESIGN 
TRAINING DAG 2



Ga er eens lekker voor zitten…

Laat je meenemen…

Daarna: schrijf op wat belangrijk is voor jou

FAST FORWARD VISUALISATIE 

CONNECTING THE DOTS 22



Maak een tekening van jezelf over 10 jaar; waar hoop je dan te staan?

• Wat doe je? 

• Met wie doe je dat?

• Waar doe je dat, wat voor plek/land/locatie/omgeving?

• Hoe is jouw why onderdeel van je dag?

JOUW EIGEN PLAATJE

CONNECTING THE DOTS 23



JOUW EIGEN PLAATJE

CONNECTING THE DOTS 24



Onderzoek 
& 

observatie

Definiëren

Ideeën
vorming

Experimen-
teren

(Prototype)

Testen

The Story of You

Connecting the Dots

Prototyping

DESIGN THINKING PRINCIPES
TOEGEPAST OP DE VRAAG: HOE WIL IK MIJN LEVEN LEVEN?

DE VIJF STAPPEN VAN DESIGN THINKING ALS BASIS VOOR VERANDERING 25



Jouw passies & interesses Jouw talenten & vaardigheden

Jouw waarden en overtuigingen Waarde toevoegen aan anderen

THEMA’S SAMENBRENGEN
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Door het samenbrengen van:

* Mijn passies in ……………………………………………………………………………………………

* Mijn talenten in ………………………………………………………………………………………….

* Mijn waarden van ……………………………………………………………………………………..

Zou ik eventueel (I might) ……………………………………………………………………………….

kunnen doen / bouwen / creëren / ontwerpen / leren (etc)

Wat bijdraagt (waarde toevoegt) aan anderen door ……………………............................

I MIGHT STATEMENT (1)
“IK ZOU…KUNNEN DOEN”
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Door het samenbrengen van:

* Mijn passies in ……………………………………………………………………………………………

* Mijn talenten in ………………………………………………………………………………………….

* Mijn waarden van ……………………………………………………………………………………..

Zou ik eventueel (I might) ……………………………………………………………………………….

kunnen doen / bouwen / creëren / ontwerpen / leren (etc)

Wat bijdraagt (waarde toevoegt) aan anderen door ……………………............................

I MIGHT STATEMENT (2)
“IK ZOU…KUNNEN DOEN”
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Door het samenbrengen van:

* Mijn passies in ……………………………………………………………………………………………

* Mijn talenten in ………………………………………………………………………………………….

* Mijn waarden van ……………………………………………………………………………………..

Zou ik eventueel (I might) ……………………………………………………………………………….

kunnen doen / bouwen / creëren / ontwerpen / leren (etc)

Wat bijdraagt (waarde toevoegt) aan anderen door ……………………............................

I MIGHT STATEMENT (3)
“IK ZOU…KUNNEN DOEN”
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PROTOTYPE 1: WORDCLOUD

I might statement: 

30
PROTOTYPING PATHS



PROJECTPLAN
Welke kleine concrete stappen kun je deze week alvast doen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PROTOTYPING PATHS 31



PROJECTPLAN
Welke acties kun je de aankomende 3 tot 6 weken doen? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PROTOTYPING PATHS 32



DREMPELS
Jouw overtuigingen en aannames:

1. Welke drempels ervaar je om met de acties in praktijk te gaan? 
Wat weerhoud je? Schrijf jouw overtuigingen en aannames op.

2. Omdenken: bedenk een positieve overtuiging.
Met welke intentie wil je jouw acties aangaan en je leven vormgeven?
Welke gedachten gaan jou helpen?

PROTOTYPING PATHS 33



PERSONAL DEVELOPMENT PLAN

• Welke vaardigheden wil je ontwikkelen om jouw I might statement te kunnen 
realiseren?

• Hoe kun je jouw purpose nu al stapje voor stapje vinden binnen jouw baan?

• Wie heb je nodig om jou hierin te ondersteunen? Hoe kun je jouw leidinggevende 
hierbij betrekken? Maak een netwerk-map van alle mensen die je kunt vragen om hulp.

• Zoek een mentor of buddy die jou in de aankomende periode kan helpen

PROTOTYPING PATHS 34



HELLO NEW YOU!
PITCH YOUR STORY
Maak een tekening: waar sta jij volgend jaar? 
Pitch deze aan de groep. Hulpvragen:

1) Wat is jouw I might statement en hoe ziet het behalen daarvan eruit?

2) Wat zijn de belangrijkste en concrete acties die jou daar gaan brengen?

PROTOTYPING PATHS 35



HELLO NEW YOU! TEKENING

PROTOTYPING PATHS 36



JOUW PASSIES &
INTERESSES

JOUW 
TALENTEN & 

VAARDIGHEDEN

FRAMEWORK
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FRAMEWORK

JOUW WAARDEN & 
OVERTUIGINGEN 

DE WAARDE DIE JIJ 
TOEVOEGT AAN ANDEREN
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@Jobtraining
020-4230603
info@jobtraining.nl 

Yourview on Life
determineshow
youDesignit.
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