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Opdracht: Jouw kernkwadrant 
 
Doel 
Door het maken van je kernkwadrant vergroot je je zelfinzicht en jouw mogelijkheden om jezelf in 
interactie met anderen te ontwikkelen. Het kwadrant laat zien hoe je minder last kunt hebben van 
je negatieve punten en meer profijt van je kernkwaliteiten. 
 
Instructie 
Lees eerst onderstaande uitleg zorgvuldig door en maak daarna je eigen kernkwadrant(en). 
 
Kernkwadrant 

Het kernkwadrant is een hulpmiddel om te komen tot meer zelfinzicht. In deze visie wordt de mens 
als een geheel gezien met sterke en minder sterke kanten. Het kernkwadrant laat zien hoe jouw 
sterke en minder sterke kanten, kwaliteiten en valkuilen genoemd, met elkaar samenhangen. Een 
uitgangspunt is dat een negatieve eigenschap altijd een positieve eigenschap in zich draagt.  

Een kernkwadrant bestaat uit 4 aspecten: kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie: 

Kernkwaliteit 
Een kernkwaliteit maakt deel uit van iemands kracht.  
Jouw kernkwaliteit is bijvoorbeeld jouw daadkracht. 

Valkuil 
Een valkuil is het doorschieten van een kernkwaliteit, een ‘teveel van het goede’. Een positieve 
kwaliteit vervormt en wordt een zwakte of negatieve eigenschap.  
Daadkracht kan doorschieten in drammerig gedrag.  

Uitdaging 
Een uitdaging is een mogelijkheid om te ontwikkelen. Door een goede balans te vinden tussen een 
kernkwaliteit en de bijpassende uitdaging, kan iemand (leren) voorkomen dat hij in zijn valkuil 
valt. De uitdaging is het positief tegenovergestelde van een valkuil. 
Het positief tegenovergestelde van drammerig gedrag is bijvoorbeeld geduld. 

Allergie 
Allergie is een teveel van het goede van de uitdaging. Allergie is een eigenschap waar iemand zich 
aan ergert bij een ander. Confrontatie met zijn allergie in het gedrag van een ander doet iemand 
makkelijk in zijn valkuil belanden. Dit is een bron van conflicten. 
Te veel geduld kan leiden tot passiviteit. 

Wanneer je op zoek gaat naar jouw kernkwadrant, dan kun je bij elk van de 4 aspecten beginnen. 
Je kunt meerdere kernkwadranten vormen. De vragen op de volgende pagina kunnen daarbij 
helpen. Ook kun je de Hulplijst kwaliteiten en de Hulplijst beperkingen en valkuilen 
gebruiken. 
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Kernkwaliteit 

• Anderen waarderen mij om... 
• Ik vind het heel gewoon om... 
• Anderen moedig ik aan om... 

Valkuil 

• Onder druk verval ik soms in... 
• Anderen verwijten mij dat ik... 
• Ik rechtvaardig mijzelf in... 

Uitdaging 

• Ik mis in mijzelf... 
• In anderen bewonder ik... 
• Anderen wensen mij toe dat ik... 

Allergie 

• Bij anderen kan ik niet tegen... 
• Ik word woedend om... 
• Ik zou een hekel aan mijzelf hebben als ik... 

Een kernkwadrant kan ook inzicht geven in moeilijkheden of conflicten die je hebt met mensen op 
je werk. Moeilijkheden ontstaan vaak in combinatie met iemand die het gedrag vertoont waar je 
allergisch voor bent. Mensen met dit gedrag doen jou waarschijnlijk makkelijk in jouw eigen valkuil 
belanden. De kunst van het omgaan met dit soort conflicten is het leren zien van de kwaliteit 
achter de valkuil van de ander. Dus de kwaliteit achter jouw allergie. En de kwaliteit achter jouw 
valkuil. 

Maak je eigen kernkwadrant 
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