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Instructies: 
 

Stap 1: 
Welke drie van de onderstaande thema’s maken wie jij bent- waardoor jij je goed voelt over jezelf? 

 

Thema’s 

1. Artistieke vaardigheden 
2. Esthetische waardering 
3. Gevoel voor humor  
4. Relaties met vrienden en familie 
5. Spontaniteit 
6. Sociale vaardigheden 
7. Atletiek 
8. Muzikale vaardigheid en waardering,  
9. Fysieke aantrekkelijkheid  
10. Creativiteit 
11. Zakelijke en managementvaardigheden 
12. Romantische waarden. 

Stap 2: 
Als je eenmaal een selectie hebt gemaakt, neem dan even de tijd om ze te onderzoeken en er voor jezelf een 
definitie voor te formuleren.  

Stap 3: 
De volgende stap is om over de thema’s te schrijven. Dit kun je doen door te beginnen met een “Wat maakt 
het dat.. vraag’ het gekozen thema.  

Blijf schrijven tot je het gevoel hebt dat je niet meer kunt ... en blijf dan schrijven. 

 

 

Veel succes en vooral veel plezier bij het uitvoeren van deze oefening. 
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Thema 1: [ Type hier het thema ] 

 Wat maakt het dat dit thema maakt wie ik ben? 
 Wat maak het dat ik mijzelf goed voel door dit thema? 

 

< Start met typen….> 

 

Thema 2: [ Type hier het thema ] 

 Wat maakt het dat dit thema maakt wie ik ben? 
 Wat maak het dat ik mijzelf goed voel door dit thema? 

 

< Start met typen….> 

 

Thema 3: [ Type hier het thema ] 

 Wat maakt het dat dit thema maakt wie ik ben? 
 Wat maak het dat ik mijzelf goed voel door dit thema? 

 

< Start met schrijven….> 

 

 

 

 

 

 

 


