
B A R B A R A K U I T E R S . C O M
voor gelukkig en voluit leven

KWALITEITEN CONTINUUM IN KAART

Breng in kaart hoe de kwaliteit zich gedraagt op het continuum van ondergebruik - optimaal gebruik - overgebruik. Omschrijf zo 
nauwkeurig mogelijk het gedrag of de uitting.

omschrijf de ‘kwaliteit’ bij 

ondergebruik

omschrijf de kwaliteit bij 

optimaal gebruik

omschrijf de ‘kwaliteit’ bij 

overgebruik

Ontbreken Humor - doet het 

leven zwaar serieus aanvoelen, 

zonder plezier. Ik voel me 

somber, de speelsheid mist.

Humor - ik kan aanvoelen wanneer 

wat wel/niet gepast is om humor te 

gebruiken. Deze kwaliteit brengt mij 

luchtigheid, vrolijkheid en plezier!

Overgebruik Humor - ik voel niet aan 

wanneer het gepast is om een grappige 

opmerking te plaatsen. Ik word niet 

serieus genomen. Ik maak blijkbaar de 

‘verkeerde’ grapjes. Men vindt mij lomp 

en asociaal.
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B A R B A R A K U I T E R S . C O M
voor gelukkig en voluit leven

VRAGEN RONDOM KWALITEITEN

Vragen ter verduidelijking van het continuum waarop de kwaliteit functioneert:

• Wat nodigt je uit om de kwaliteit te veel in te zetten?

• Wat zet je ertoe om de kwaliteit te weinig in te zetten?

• Wat zorgt ervoor dat je de kwaliteit op de voor jou meest optimale manier kunt inzetten?

• Welke rol spelen vrienden/kennissen hierin?

• Welke rol speelt jouw werkomgeving hierin?

• Welke rol speelt de coach/therapeut hierin?

Vragen om de samenwerking en interactie tussen kwaliteiten te verduidelijken:

• Zijn er in jouw geval bepaalde kwaliteiten die duidelijk met elkaar samenhangen?

• Zijn er kwaliteiten die vaak samen/tegelijkertijd tot uiting komen?

• Zijn er in jouw geval bepaalde kwaliteiten die elkaar versterken?

• Zijn er in jouw geval bepaalde kwaliteiten die elkaar verzwakken?

• Zijn er in jouw geval bepaalde kwaliteiten die een specifieke combinatie vormen?

Vragen ter optimalisering van kwaliteiten gebruik:

• Zit er bij je kwaliteiten een kwaliteit waar je meer mee zou willen doen, die je meer zou willen gebruiken, die je 

effectiever zou willen leren toepassen, of die je verder zou willen ontwikkelen?

• Wat zou er in je huidige omgeving moeten veranderen zodat je meer met je kwaliteiten bezig kunt zijn?

• Welk van jouw kwaliteiten kunnen helpend zijn in jouw herstelproces?

• Op welke manier kun je deze kwaliteiten inzetten voor jouw herstelproces? Wat is de eerste stap om deze kwaliteit 

in te gaan zetten?

• Is er iets wat ik als coach/therapeut voor je zou kunnen doen om je te helpen deze kwaliteit(en) meer in te zetten?

• Kijkend naar jouw kwaliteiten, hoe ziet je ideale werkomgeving eruit? Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat daarin 

voor jou belangrijk is en waarom jij dit ideaal vindt. Beschrijf wat binnen jouw handbereik is om te doen, om de 

eerste stap in de goede richting te doen.

• Kijkend naar jouw kwaliteiten, zijn er beroepen die je kunt bedenken waarbij deze kwaliteiten heel goed tot hun 

recht komen/zeer nuttig zijn?

• Neem je vrienden- en kennissenkring eens door. Zijn er mensen die dezelfde kwaliteit(en) hebben als jij? Welke 

personen zijn geschikt om samen activiteiten mee te ondernemen om je kwaliteiten te ontwikkelen?


