WILLEN

Wat zijn voor jou de allerleukste
hobby’s?

WILLEN

Wat zijn werkzaamheden die je
ooit gedaan hebt en heel erg leuk
vond?

WILLEN

Met wat voor type mensen voel jij
je op je gemak?

WILLEN

Welke organisaties bewonder jij
en waarom zou je er wel willen
werken?

WILLEN

In wat voor werkomgeving voel jij
je helemaal op je gemak?

WILLEN

Wat zijn werkzaamheden waar jij
naar verlangt, van droomt?

WILLEN

Wat heeft jouw interesse, wat
vind je leuk?

KUNNEN

Wat vind jij van jezelf je sterktes,
je kwaliteiten?

KUNNEN

Wat is voor jou kenmerkend
gedrag wanneer je ‘in stress’ bent?

KUNNEN

Wat zijn je meest bijzondere
kwaliteiten?

KUNNEN

Waar zou je graag heel erg goed in
willen zijn?

KUNNEN

Op welke kwaliteit ben je het
meest trots wanneer anderen je
daarvoor prijzen?

KUNNEN

Wat is een kwaliteit die je hebt die
door anderen bijna nooit wordt
herkend?

KUNNEN

Wat wil je heel graag kunnen
maar blijkt steeds heel lastig te
zijn?

TOEPASSEN

Wat is de belangrijkste ervaring
die je hebt opgedaan?

TOEPASSEN

Waar jeuken je handen voor om
als activiteit op te pakken?

TOEPASSEN

Wat zijn taken die je altijd zo op
kunt pakken?

TOEPASSEN

Welke verantwoordelijkheden
passen kenmerkend bij jou?

TOEPASSEN

Voor welke vragen komen mensen
altijd naar jou toe?

TOEPASSEN

Welke rollen passen jou en kun je
goed vervullen?

TOEPASSEN

Welke activiteiten moet jij onder
stress juist helemaal niet doen?

BIEDEN

Wat is iets wat jij gerealiseerd
hebt waar je trots op bent?

BIEDEN

Waarvan weet iedereen dat jij dat
voor elkaar kunt krijgen?

BIEDEN

Wat kan je ontroeren als iemand
je daarvoor bedankt?

BIEDEN

Welke toegevoegde waarde wil jij
graag voor anderen hebben?

BIEDEN

Wat wil jij graag dat mensen over
jou zeggen als ze aan je graf staan?

BIEDEN

Wat zou jij wel van de daken
willen schreeuwen dat jij dat voor
elkaar kunt krijgen?

BIEDEN

Wat zou jij graag voor de
samenleving willen realiseren?

