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Soc i a l  Suz y

Waarom dit gratis e-book?
 
Ik ben opgeleid tot life coach en ben ook heel betrokken bij
het welzijn van de mensen om me heen en de wereld op
zich. Omdat iedereen nu zoveel mogelijk thuis moet zitten
door corona, ontstond bij mij het idee om op mijn
Instagram-account @socialsuzywonders om de paar dagen
een opdracht te plaatsen om achter je talenten te komen. 
 
Eigenlijk met achterliggend idee, dat ik veel mensen in mijn
omgeving (en ook ikzelf) heb horen zeggen, dat ze het toch
wat anders willen gaan doen voortaan. Niet meer mee in
dat voortdurende gehaast en iets doen, wat dichter bij hun
hart ligt. Dat hoeft natuurlijk niet perse een heel grote
verandering op te leveren in je leven, maar misschien kan
je bepaalde zaken toch net iets anders aanpakken. 
 
Als je weet waar je goed in bent, dan weet je ook wat jou
makkelijk afgaat. En als je dat weet, dan helpt dat je om je
dromen en doelen makkelijker te realiseren. Dat kan zowel
op werk- als privévlak gelden.
 
Wat staat er in dit e-book?
 
In dit e-book krijg je opdrachten die je helpen je talenten
en kwaliteiten helder te krijgen.
 
 
 



Opdrachten

Opdracht 1: Je successen
Opdracht 2: Jouw bijdrage
Opdracht 3: Waar krijg je energie van?
Opdracht 4; Je kernkwaliteiten
Opdracht 5: Vraag het bekenden
Je talenten inzetten voor je dromen en doelen
 



Op zoek naar je talenten en sterke punten
 
Merk je dat je het even niet zo goed weet nu in deze periode? Zie je
iedereen om je heen allemaal initiatieven opstarten of actief doen en denk
jij vooral: ik wil even niet, waar moet ik beginnen, wat kan ik nu eenmaal? Of
misschien denk je wel, waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest de
afgelopen tijd, waar sta ik nu en maakt me dat nog echt gelukkig? 
 
Gun jezelf even de tijd en laten we eens gaan kijken naar de successen,
kwaliteiten en gelukkige momenten in jouw leven. 
 
In korte tijd overzicht krijgen
We beginnen gewoon bij het begin en gaan niet heel erg de diepte in. De
oefeningen zijn daarom voor iedereen makkelijk te doen en kosten niet veel
tijd. Als je wat meer de diepte in wilt of je loopt vast, dan adviseer ik je eens
te gaan kijken of individuele coaching iets voor je is.

https://bit.ly/e-book-lc


Wat zijn de positieve/ sterke
punten in je leven?
 
Het is vaak makkelijk om te noemen waar je jezelf niet
zo goed in vindt of wat je niet leuk vindt. Maar in dit 
e-book is dat niet (of tot op zekere hoogte) relevant.
Het is namelijk makkelijker om beter te worden in iets
dat je goed kan, dan om je slechte punten aan te
pakken. Dat kost veel minder energie. 
 
Wel een opmerking hierbij. Je zwakke punten moeten
namelijk niet in de weg staan voor het verbeteren van
je sterke punten. Staan ze dat wel? Ga dan met je
zwakke punten aan de slag en breng ze op een
niveau dat ze je sterktes niet meer beïnvloeden.

 
 

Wat zijn de sterke punten in je leven? 

Omschrijf de positieve gebeurtenissen in je leven, die jou gestimuleerd
hebben. De successen waarop je trots bent.

En haal het nu eens dichterbij. Noem op wat je successen zijn van
deze dag of week? Heb je iets gedaan wat al een tijdje op je lijstje staat
of heb je iemand geholpen bijvoorbeeld? Schrijf het op, al is het in
jouw ogen nog zo klein.

Opdracht 1 - schrijf op:
 

 

 



Talents can't be taught,

but can be awakened. 

So start awakening yours

✩

Social Suzy



Wat was jouw aandeel in
de successen?
 
Bedenk nu eens wat jouw bijdrage was in de
successen of sterke punten in je leven, die je net
hebt opgeschreven.

 

Wat leidde tot het succes?
Kan je een gemeenschappelijk element ontdekken? Iets dat jij hebt
gedaan om tot het succes te komen?

Opdracht 2 - beantwoord deze vragen
voor jezelf:

 

 
Heb je moeite met deze oefening en weet je het niet zo goed? 
Geen zorgen, er komen nog genoeg oefeningen die je helpen je
positieve punten op te schrijven. 
 
Ga gewoon verder met de volgende opdrachten en wie weet, schrijf je
straks of later opeens wel opdracht 1 en 2 zo op papier.



Without having a goal, it's difficult to score



Waar word je blij van?
 
In de ideale wereld wil je natuurlijk zo
vaak mogelijk bezig zijn met dingen waar
je energie van krijgt en wat je van nature
goed afgaat. Als je daar nu al aan voldoet,
gefeliciteerd! Je bent een voorbeeld voor
velen :)
 
Heb je juist het gevoel dat je wat bent
afgedreven van waar je echt blij van
wordt en ben je voor je gevoel teveel
bezig met zaken die ‘moeten’. Laten we
eens gaan kijken of je onderstaande
vragen kan beantwoorden.

Waar word jij gelukkig van? Met welke bezigheid verlies je de tijd
helemaal uit het oog?
Waarom word je daar zo blij van / ben je daar zo graag mee bezig?
Wat gaat je van nature makkelijk af?

 
 

Opdracht 3 
 

 
Weet je dit niet zo goed, volg dan deze veelgebruikte aanpak: denk
eens terug aan je kindertijd:
 
Wat vond je als kind leuk om te doen? Waar kon je jezelf echt in
verliezen? Geldt dat nu nog steeds? Of is er misschien een lijn te
ontdekken met activiteiten die je tegenwoordig dit gevoel geven, werk
of privé?



Je kernkwaliteiten
 
Nu je hebt opgeschreven hoe jij hebt
bijgedragen aan de successen in je leven en
welke activiteiten je heel fijn vindt om te
doen, gaan we alles concreter op een rijtje
zetten. Zodat je straks een lijst hebt met je
positieve eigenschappen en kwaliteiten. 
 
Dit worden ook wel kerncompetenties
genoemd. Dat kan van alles zijn: hobby’s
waar je goed in bent, omgang met mensen,
bepaalde fijne persoonlijkheidskenmerken,
of werkgerelateerde sterke punten.

 
Opdracht 4 

 
Een veelgebruikt model is dat van Daniel Ofman. Misschien ken je het
wel. Hij maakt een vierdeling: 
 

kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. 
 
Het gaat er eigenlijk vanuit dat aan iedere kernkwaliteit ook een valkuil
zit, als je te ver doorslaat in de kernkwaliteit. En tegenover de valkuil
staat dan weer je uitdaging, iets waar je je nog meer in kan
ontwikkelen. Dat is vaak ook iets dat je bewondert in een ander. 
De allergie is juist iets waar je je aan ergert bij anderen.
 
Een voorbeeld hiervan staat op de volgende bladzijde.



KERKWALITEIT:
ENTHOUSIASME/ BEZIELING

VALKUIL:
 

ALLERGIE:

PASSIVITEIT

UITDAGING:
RELATIVERINGSVERMOGEN

Een kernkwaliteit is een kracht die
aangeboren aanwezig is en die je kan
inzetten in je handelen in deze wereld. Zelf
denk je misschien dat die kwaliteit, niet zo
bijzonder is: ‘Dat kan toch iedereen’. Dat
komt omdat die kwaliteit zo vanzelfsprekend
is voor jezelf, dat je hem niet of nauwelijks
opmerkt als een kernkwaliteit van jezelf. .

Enthousiasme en bezieling hebben, klinkt
natuurlijk geweldig. Als je er alleen te ver in
doorschiet, dan kan je weleens drammerig
overkomen of overdrijven

OVERDRIJVEN OF DRAMMERIG

Enthousiasme hebben is het fijnst als je ook
een gezonde dosis relativeringsvermogen
hebt. Je weet wat je wilt en gaat daar vol
voor, maar je weet ook wanneer je even
rustig aan moet doen en wanneer je een 
pas op de plaats moet maken.

Van iemand die passief is en teveel van
jouw relativeringsvermogen (uitdaging)
vraagt, krijg jij waarschijnlijk.de kriebels. 

 

Dit schema vul je in als je een beter inzicht wilt in alle kanten van het verhaal. Maar we
beginnen bij je kernkwaliteiten. Die schrijf je wellicht zo op, maar zo niet, dan vind je hier 
een lijst ter inspiratie.

https://www.socialsuzy.nl/post/je-kernkwaliteiten


Waar vinden anderen jou
goed in?
 
Je vindt jezelf misschien goed of juist niet
goed in bepaalde dingen. Soms is dat ook
lastig om van jezelf te zeggen. 
 
Om een objectiever beeld te krijgen, vraag je
het gewoon aan anderen. Bijvoorbeeld een
paar familieleden, vrienden of collega’s.

Waar vind je mij goed in? Wat zijn mijn sterke punten of talenten?
Hoe zou je mij omschrijven in enkele woorden?

Opdracht 5 - Stel ze deze vragen:
 

 
Misschien vind je het wat ongemakkelijk om dit te doen. Maar geloof me,
er komen vaak leuke antwoorden uit. Sowieso is het fijn om te horen waar
anderen jou goed in vinden en daarnaast brengt het soms ook kanten van
jou aan het licht waaraan je zelf niet zo snel had gedacht.



En dan nu de hamvraag:
wat wil jij nu echt?
 
Je hebt inmiddels een lijst
met zaken waar je goed in
bent (volgens jezelf of
anderen) en een lijstje met
activiteiten die je heel leuk
vindt om te doen. Well
done! Met deze punten
kan je aan de slag om je
dromen en doelen op te
schrijven en te realiseren. 
 

voor je dromen en doelen

Je talenten inzetten

Online coaching: 
realiseer je dromen
 
Is dat even een stapje te
snel en wil je daar wat hulp
bij? Social Suzy heeft een
online coachprogramma
waarmee je in 5 weken
stappen zet naar het
realiseren van je dromen
en doelen. Je krijgt van mij
inspirerende opdrachten
die je thuis kan doen. 

Opdrachten om te
achterhalen wat jij nou
echt wilt in je leven, wat je
tegenhoudt en hoe je
verder komt. Er zijn
verschillende opties (ook
inclusief individuele online
sessies) en nu met een
speciale ‘quarantaine’ prijs,
vanaf € 50 (in plaats van 
€ 120).

https://bit.ly/e-book-oc


En  t o t  z i e n s !
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