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Opdracht: Jouw persoonlijke successen in beeld 
 
Doel 
Met deze opdracht breng je jouw prestaties of persoonlijke successen in kaart. Je krijgt zo nog 
meer inzicht in je competenties en de werkzaamheden die je met succes vervult. Bovendien is het 
een goede voorbereiding op sollicitatie- en netwerkgesprekken, waarin succesvolle activiteiten vaak 
aan de orde komen. 
 
Successen 
 
Beschrijf 5 tot 7 prestaties van jezelf. Iets waar je succes mee hebt gehad, waar je trots op bent 
en waar je met voldoening op terugkijkt. Denk aan momenten waarop je op je allerbest was. 

Een prestatie is een concrete gebeurtenis met een duidelijke begin- en eindsituatie. Het kunnen 
prestaties zijn uit verschillende levenssferen zoals werk, hobby’s, of vrijetijdbesteding. Benoem 
niet alleen recente situaties, maar ook situaties die wat langer geleden zijn. Het gaat om prestaties 
die jij zelf belangrijk vindt. Het gaat om jouw mening, niet om die van een ander. 

Beschrijf elke prestatie als volgt: 

• Beschrijf de situatie en de eventuele moeilijkheden die je hebt overwonnen. 
• Beschrijf jouw bijdragen of acties. 
• Beschrijf het resultaat. 
• Beschrijf waarom je er trots op bent. 
• Geef aan welke competenties tot de prestatie hebben geleid. Gebruik hiervoor eventueel de 

Hulplijst kwaliteiten. 

Veel mensen vinden het moeilijk om van zichzelf te zeggen waar ze goed in zijn. Dit heeft te 
maken met het Calvinistische cultuurpatroon ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Ook 
vinden veel mensen het niet makkelijk om hun eigen sterke kanten te benoemen, omdat deze zo 
gewoon voor henzelf zijn. 

Noteer de punten van waardering die anderen jou hebben gegeven of die je via een omweg hebt 
gehoord. Was je het met de waardering eens? 

Minder sterke kanten 

Iedereen heeft minder sterke punten of beperkingen. Eigenschappen, gedrag of innerlijke 
blokkades die je kunnen belemmeren in werk en loopbaan. Het beschrijven van negatieve 
ervaringen kan helpen om inzicht te krijgen in jouw minder sterke punten.  

Noteer 3 negatieve ervaringen. Denk aan dingen die je wilde bereiken, maar niet hebt bereikt. Of 
situaties waarin je ontevreden was over jouw bijdrage. Projecten die mislukten, hobbels met 
collega’s, leidinggevenden of medewerkers of misschien zelfs arbeidsconflicten.  

Gebruik hiervoor eventueel de Hulplijst beperkingen en valkuilen. 

Beschrijf: 

• Wat was de negatieve situatie? 
• Hoe had je gewild dat het was gelopen? 
• Welke negatieve eigenschappen, gedachten of handelswijze van jou waren bepalend in 

deze situatie?  
• Wat had je kunnen doen om te voorkomen dat het negatief uitpakte? 
• Wat heb je geleerd van deze negatieve gebeurtenissen? 
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Ook anderen kunnen last hebben van jouw minder sterke kanten. Of een spiegel zijn die jou laten 
zien wat uw beperkingen zijn. 

Beschrijf welke kritiek je wel eens hebt gekregen. Deze kritiek kan slaan op je functioneren maar 
ook op je gedrag en houding. Was je het met de kritiek eens en wat heb je ermee gedaan? 

Prestaties en beperkingen II 

Maak nu een samenvatting: 

• Wat zijn competenties die bij jou passen? Jouw sterke kwaliteiten? 
• Wat zijn jouw minder sterke kanten? 
• Wat betekent dit voor jouw loopbaanwensen? 

 

 
 

 

  


