
Proficiat! Je hebt de oefening gedownload en je bent klaar om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van jouw futureskills.  

Bij elke futureskill heb je in het boek kunnen aanvinken of je de skill al goed ontwikkeld hebt, nog meer gaat ontwikkelen en of je daar al dan niet hulp bij 
nodig hebt. Om je skills verder te ontwikkelen kan je de volgende drie opdrachten maken: 

Opdracht 1: Maak, met behulp van de tabel hieronder, een overzichtelijk lijstje van de skills die je nog meer wil ontwikkelen: 

 
 Deze skill wil ik 

nog meer 
ontwikkelen. 
Omschrijf wat 
je precies 
verder wil 
ontwikkelen.  

Ik 
omschrijf 
waar ik 
extra hulp 
bij nodig 
heb en wie 
mij kan 
helpen. 

Omschrijf 
wat je 
concreet gaat 
doen om 
deze skill 
verder te 
ontwikkelen.  

Tips uit het boek en voorbeelden van acties 
die je kunnen helpen om de skill verder te 
ontwikkelen: 

Ik spreek hiervoor 
mijn interne 
hulpbron(nen) x 
aan: vul deze 
kolom aan na het 
maken van 
opdracht 2. 

Ik kan beroep 
doen op gedrags-
voorkeur x om 
deze skill verder te 
ontwikkelen: vul 
deze kolom aan na 
het maken van 
opdracht 3. 

Skill: Ik werk aan mijn 
veerkracht.  

   Ik pas de technieken toe die gegeven werden 
in het hoofdstuk ‘Grip op je veerkracht’ om 
mijn nervus vagus te stimuleren: 
- Ik zorg voor inzicht door bijvoorbeeld 

beroep te doen op een professional, door 
een podcast te beluisteren over het 
thema, een webinar of een opleiding te 
volgen. 

- Ik maak tijd om de signalen en triggers 
van mijn stress te (h)erkennen en ernaar 
te handelen. 

- Ik koester de mooie momenten. 
- Ik pas hartcoherente ademhaling toe. 
- Ik leer zelfhypnose aan en pas het toe.  
- Ik luister naar muziek en specifieke 

geluiden die mij helpen te ontspannen. 
- Ik neem voldoende beweging, 
- Ik eet gezond. 
- Ik zorg voor voldoende en een 

kwalitatieve nachtrust. 
- Ik zoek professionele begeleiding. 

  



Skill: Ik versterk mijn 
wendbaarheid. 

   - Ga na op welke momenten je het moeilijk 
hebt om je wendbaar op te stellen. Wat 
heb je nodig?  

o rustig worden, zelfzekerheid, 
vertrouwen, … 

o hulp of steun van iemand anders 
o extra kadering over het waarom, 

hoe en wat 
o … 

- Ga na wie je deze hulp kan geven. Doe 
zeker ook de oefeningen om je veerkracht 
te versterken.  

- Ik zoek professionele begeleiding. 
- Sta stil bij de momenten in je dagelijks 

leven waarin je nu al wendbaar gedrag 
vertoont. Denk bijvoorbeeld aan die 
nieuwe magnetron die je leerde 
gebruiken of je kinderen die je planning 
telkens weer doorkruisen. Je past je meer 
aan nieuwe situaties aan dan je denkt. 
Noteer eens vijf voorbeelden die duidelijk 
maken hoe jij je in het dagelijks leven 
wendbaar opstelt. 

- Duid dan met een emoticon aan hoe je 
die situaties ervaren hebt. 

- Ga vervolgens op zoek naar wat er anders 
is aan situaties met een blije emoticon en 
een niet-blije emoticon. 

- Ontdek zo welke randvoorwaarden voor 
jou het verschil maken. 

- Denk nu na over hoe je deze 
randvoorwaarden meer kunt inbouwen in 
je (professionele) leven. 

 

  

  



Skill: Ik verwerf meer en 
meer inzicht in mezelf.  

   - Ik maak de oefeningen uit het hoofdstuk: 
‘Grip op je leven’ en ik heb een volledig 
zicht op mijn Circle of fulfilment. 

- Ik schakel professionele hulp in om mij te 
begeleiden bij het invulling geven van mijn 
‘Circle of fulfilment’.  

 

  

Skill: Ik durf te kiezen 
voor een werkcontext 
waarin ik kan floreren. 

   - Ik volg loopbaancoaching 
- Ik volg een workshop over jobfulfilment 
- Ik maak de oefening over jobcrafting: ik 

download het werkdocument om mijn job 
concreet vorm te geven vanuit mijn ultieme 
vervullers en de vijf bouwstenen van 

jobfulfilment.  

  

Skill: Ik ontwikkel mijn 
sociale vaardigheden. 

   - Ik ben mij bewust van mijn eigen 
(voor)oordelen, overtuigingen en 
verwachtingen t.a.v. anderen. 

- Ik ken mijn circle of fulfilment en ik ben mij 
ervan bewust dat iemand anders een 
andere, eigen circle of fulfilment heeft die 
niet beter of slechter is dan de mijne. 

- Ik vraag actief naar feedback omdat ik mij 
bewust wil worden van mijn blinde vlekken. 

  

Skill: Ik reflecteer over 
ethisch, duurzaam en 
ecologisch handelen. 

   - Ik ken het verschil tussen ethisch, 
duurzaam en ecologisch handelen, 

- Ik maakte de waardenoefening in het 
hoofdstuk ‘Grip op je leven’.  Maken ethiek, 
duurzaamheid en/of ecologie daar van uit? 
Als niet, ga dan na of ze een plaats vinden 
in een van de bollen in je Circle of 
fulfilment. 

- Ik maakte de oefening (H)erken wat je 
zinvol vindt in het hoofdstuk ‘Grip op je 
leven.’ En ik duid aan in de bollen waar 
ethisch, duurzaam en ecologisch handelen 
staan op mijn ‘Circle of fulfilment’.  

  



Skill: Ik ga voor een 
leerattitude.  

   - Ik heb zicht op de technologische 
evoluties die een mogelijke impact 
hebben op mijn job. Als ik dit nog niet 

heb, dan neem ik een kijkje op:  
- Ik weet op een positieve manier om te 

gaan met mislukkingen. Als dat nog niet 
zo is, dan verdiep ik mij in de kracht van 
het falen, en in hoe ik een groeimindset 
kan verwerven door een boek hierover te 
lezen, een webinar of een opleiding te 
volgen. Of ik laat mij hierin begeleiden 
door een coach.  

- Ik ken mijn gedragsvoorkeuren en weet 
welk gedrag ik kan versterken. 

- Ik check voor mezelf op welke manier ik 
het liefste leer: 

- Door te doen (alleen) 
- Door te doen (samen met 

anderen) 
- Door te lezen 
- Door te kijken 
- Door te reflecteren  
- Door te sparren 
- Door te luisteren 
- Ik leer het liefst alleen 
- Ik leer het samen met anderen 
- Een mix van:  

-  -  

Skill: Ik exploreer met 
mijn creativiteit en 
probleemoplossend 
vermogen. 

   Creativiteit ontwikkelen: 
- Ik weet welke creatieve 

gedragsvoorkeuren bij mij passen.  
- Ik vraag aan anderen hoe ze mij ervaren 

op het vlak van creativiteit en 
probleemoplossing. 

- Ik probeer een aantal creatieve 
methodieken uit: 

  



- Denk ‘ja en’ (in plaats van ja maar …) 
- Ik schaam mij niet voor zogenaamde 

‘domme’ ideeën. Naïeve ideeën 
doorbreken bijvoorbeeld vaak bestaande 
werkwijzen.  

- Ik laat mij inspireren door anderen. 
(Af)Kijken en luisteren mag best. Ik heb al 
heel wat in mijn rugzak. Met mijn eigen 
kijk op de zaken kan ik van iets dat ik 
oppik, mijn eigen ding maken.  

- Ik leg verbanden met andere 
vakgebieden. Meer linken leggen 
stimuleer je door je idee voor te stellen in 
een mindmap.  

- Ik denk uit het hoofd van een ander: vb Jij 
bent vandaag een held, hoe zou die 
denken? 

- Ik zoek de techniek: ‘de hoeden van 
BONO’ op en ga ermee aan de slag. 

- Ik lees een boek of volg een opleiding 
over design thinking. 

- Ik durf te niksen  
- Ik werk aan mijn veerkracht 

Probleemoplossingsvermogen ontwikkelen: 

- Ik lees het boekje’ Kids' Skills’ van Ben 
Furman, niet zozeer omwille van de 
inhoud, wel voor de probleemoplossende 
methodiek die hij erin gebruikt: pel het 
probleem; breng je motivatie in kaart om 
het probleem opgelost te krijgen; breng in 
kaart wie je kan helpen en bij je wie je 
steun vindt als het moeilijk gaat; oefen, 
oefen en oefen. 



- Ik leer meer over oplossingsgerichte 
methodieken zoals computational 
thinking en de visgraatmethode. Ik google 
deze termen en ik pas de stappen toe op 
mijn probleem.  

Skill: Ik durf te ‘niksen’.    - Ik weet wat mindwandering is en ik erken 
het belang ervan. 

- Ik plan mijn momenten om te ‘niksen’ in.  

  

Skill: Ik verzorg mijn 
digitale hygiëne. 

   
- Ik ga aan de slag met de tips:  
- Ik lees over dit onderwerp: zie de leestips 

bij deze skill in het boek  

  

Skill: Ik ontwikkel 
informatiegeletterdheid. 

   - Ik ben mij ervan bewust hoe het ‘world 
wide net’ is opgebouwd. 

- Ik ben mij bewust over de mogelijke 
gevaren en valkuilen bij het opzoeken of 
lezen van informatie. 

- Ik google op ‘video deep fake’ en ben me 
ervan bewust hoe ver de technologie al 
gevorderd is en dat fake news niet 
makkelijk te onderscheiden is. 

- Ik ga aan de slag met de kwaliteits-

checklist:  
- Ik raadpleeg regelmatig 

www.mediawijs.be  

  

Skill: Ik ontwikkel een 
positief kritische 
ingesteldheid.   

   - Ik ben mij bewust van het verschil tussen 
het geven van kritiek en een kritische 
instelling tonen. 

- Ik pas de vijf tips uit het boek toe: 
o Ik ga het gesprek aan vanuit een 

onderzoekende en open 

houding. 

o Ik kijk breder dan vanuit mijn 

eigen standpunt. 

-  -  

http://www.mediawijs.be/


o Ik stel vragen vanuit 

verwondering en een positieve 

intentie om te begrijpen, te 

ondersteunen en op te lossen. 

o Ik verzamel relevante informatie, 

zoom in, zoom uit en overdenk. 

Ik pas de kwaliteitenchecklist 

toe.  

o Ik bedenk minimaal twee 

alternatieve oplossingen die 

steunen op een win-winprincipe. 

 

Skill: Ik toon begrip voor 
voortschrijdend inzicht. 

   - Ik ben proactief en vraag naar uitleg, 
kadering en het waarom. Ik vraag naar 
bijkomende gegevens en geef aan dat ik 
de beslissingen goed wil begrijpen.  

- Ik ga in de schoenen van de tegenpartij 
staan en stel mezelf de vraag: als ik over 
dezelfde gegevens zou beschikken, wat 
zou ik dan doen?  

- Ik kijk naar het geheel en breng alle 
gegevens in kaart, niet slechts een deeltje 
ervan.  

  

Skill: Ik omarm digitale 
speelsheid. 

   
- Ik weet welk mediaprofiel ik heb:  
- Ik gebruik als affirmatie: Al doende leer ik 

en dat gaat met vallen en opstaan, best 
leuk op deze manier! 

- Ik ga gewoon aan de slag! 

 
 
 

 

Skill: Ik boor mijn 
hulpbronnen aan om 
mijn 
toekomstvaardigheden 
te ontwikkelen 

   - Ik maak opdracht 2 van deze oefening!   

  



Opdracht 2. In het boek ontdekte je bij de laatste stap ‘Grip op je toekomst’ een overzicht van 

vijfentwintig hulpbronnen. In deze stap duid je aan welke hulpbronnen bij jou passen. Dat doe je 

door in de derde kolom van onderstaande tabel het kruisje bij de hulpbron waar jij over beschikt aan 

te kruisen.  

Creatiekracht 
Hulpbron  Omschrijving Zet een kruisje als de hulpbron bij 

je past 
Voorstellings-

vermogen 

Je slaagt erin om je een voorstelling te maken in de vorm 

van mentale beelden, ideeën en/of gevoelens zonder dat 

deze in werkelijkheid waargenomen worden. Dit kun je 

zowel bij het maken van voorstellingen in het verleden, het 

heden en de toekomst. 

 

Bereidheid tot 

reflectie 

Je bent bereid om na te denken over je eigen zijn, je eigen 

handelen en de impact daarvan op jezelf, op anderen, de 

omgeving, de maatschappij, de wereld. 
 

Kritische zin Je neemt niet alles zomaar aan voor waar. Je vraagt naar 

het waarom. Je bekijkt zaken vanuit verschillende 

perspectieven voor je een standpunt inneemt en iets voor 

waar aanneemt. Je wilt een gezond oordeel vormen, 

feedback geven op een constructieve manier met het oog 

op verbetering en je wilt alternatieve oplossingen 

aandragen. 

 

 

Opmerkzaamheid  Je hebt oog voor wat er om je heen gebeurt. Je hebt een 

opmerkzame blik en je hebt nieuwe tendensen vaak vlug in 

de gaten. 
 

Speelsheid  Je ontdekt vanuit een speelse houding nieuwe dingen, stelt 

zaken ter discussie, probeert dingen uit en leert op die 

manier. Speelsheid staat voor plezier, een open houding. Je 

leert spelenderwijs door een attitude van trial-and-learn in 

plaats van trial-and-error. 

 

 

Prestatiekracht  
Hulpbron  Omschrijving Zet een kruisje als de hulpbron bij  

je past 

Doorzettings-

vermogen  

Je handelt persistent en vasthoudend en laat je niet van je 

stuk brengen.  

Je bijt je vast en geeft niet op bij tegenslagen of 

mislukkingen.  

 

(Zelf)discipline Je handelt vanuit plichtsgevoel volgens bepaalde regels en 

principes op een gestructureerde manier. 

Je onderneemt acties, doet wat nodig is en daarbij beheers 

je jezelf. 

 

Gewetensvol Je beschikt over verantwoordelijkheidszin. Je hebt scrupules 

en streeft naar een zuiver geweten. Je weegt af wat de 

consequenties van je beslissingen op anderen en op de 

organisatie zijn. 

 

Leergierigheid Je hebt vanuit jezelf de behoefte om bij te leren.  

 

Consistentie  Er zit een logische, vaste lijn in je handelen.  

Deze consistentie leidt tot een zekere voorspelbaarheid en 

betrouwbaarheid.  
 

  



Prosociale kracht 
Hulpbron  Omschrijving Zet een kruisje als de hulpbron bij 

je past 

Oprechtheid  

 

 

 

Je bent echt en straalt geloofwaardigheid en integriteit uit. 

Je hebt zuivere bedoelingen, meent wat je zegt en speelt 

open kaart. Je spreekt zonder vleien en steekt je eigen 

mening niet onder stoelen of banken. Je bent rechtuit op 

een zeer respectvolle manier.  

 

Empathie 

 

 

Je wilt je inleven in de ander. Je wilt de zienswijzen en 

invalshoeken van anderen mee in beschouwing nemen en 

er echt rekening mee houden. Je wilt echt begrijpen en 

nuanceren.  

 

Tolerantie 

 

Je neemt mensen zoals ze zijn, onbevooroordeeld. Je geeft 

kansen en toont je vergevingsgezind.   

Flexibiliteit 

 

Je bent lenig van geest en gaat gemakkelijk in 

veranderingen mee. Je staat open voor beïnvloeding en 

zegt gemakkelijk ja.  
 

Coöperatieve 

instelling 

 

Je bent bereid om mee te werken en samen te werken naar 

een gezamenlijk doel. Daarbij toon je je welwillend en 

flexibel zonder voorbij te gaan aan je eigen mening. Je blijft 

constructief.  

 

Dynamische kracht 
Hulpbron  Omschrijving Zet een kruisje als de hulpbron bij 

je past 

Proactiviteit  Je neemt initiatief nog voor het nodig is.  

 

Nieuwsgierigheid  Je wordt gedreven om nieuwe kennis op te doen, om te 

exploreren en te ontdekken vanuit het willen weten.   

Optimisme Je toont je hoopvol en ziet het glas halfvol. Je ziet 

mogelijkheden en uitdagingen.   

Humor Je hebt gevoel voor humor en gebruikt die op gepaste tijden 

en manieren.  

Vitaliteit  Je straalt levenskracht uit en bent energiek, beweeglijk en 

actief.   

Mentale kracht 
Hulpbron  Omschrijving Zet een kruisje als de hulpbron bij 

je past 

Mildheid  Je slaagt erin jezelf te reguleren vanuit acceptatie en 

zelfcompassie. Je hebt contact met je eigen gevoelens en 

gaat er op een constructieve wijze mee om.  
 

Zelfbewustzijn Je bezit zelfrespect, toont je zelfverzekerd en kent je eigen 

sterktes en zwaktes. Je hebt realistische verwachtingen 

voor jezelf. Je legt jezelf voldoende uitdagingen op en toont 

mildheid voor jezelf. Je geeft je eigen grenzen aan op een 

kordate en respectvolle manier. Je bent assertief.  

 

Moed Je toont je dapper. Je vindt jezelf cool, ook op momenten 

dat de spanning stijgt.  

Moed tonen kan op verschillende vlakken, zoals je 

kwetsbaarheid durven laten zien, een moeilijke boodschap 

brengen, hulp vragen, uit je comfortzone stappen … 

 

Wilskracht Je slaagt erin om jezelf te beheersen, ook op moeilijke 

momenten en bij verleidingen.  

Je kunt ongewenste gewoonten doorbreken.  
 

Besluitvaardigheid  Je hakt knopen door en gaat verder zonder spijt over wat 

geweest had kunnen zijn.  Je kijkt vooruit.  

 



Je hebt nu een overzicht van futureskills die je nog wil ontwikkelen (uit opdracht 1) en de 

hulpbronnen die bij jou passen (uit opdracht 2). Je kan nu de link tussen beiden maken.  

 

Overzicht van mijn 
hulpbronnen: 
 
 

 Voorstellingsvermogen 

 Bereidheid tot reflectie 

 Kritische zin 

 Opmerkzaamheid 

 Speelsheid 

 Doorzettingsvermogen 

 (Zelf)discipline  

 Gewetensvol zijn 

 Leergierigheid 

 Consistentie 

 Oprechtheid 

 Empathie   

 Tolerantie 

 Coöperatieve instelling 

 Pro activiteit 

 Nieuwsgierigheid 

 Optimisme 

 Humor 

 Vitaliteit 

 Mildheid 

 Zelfbewustzijn 

 Moed  

 Wilskracht  

 Besluitvaardigheid  
 
*als je het moeilijk vindt om je 
hulpbronnen te ontdekken, ga 
dan direct naar de 
luisteroefening: mijn krachtige 
hulpbron vinden en 
verstevigen. 
 
 

Maak de link tussen de hulpbron en de futureskill(s) waar je ze voor kan 
inzetten:  
 

 Ik werk aan mijn veerkracht.  
 

 Ik versterk aan mijn wendbaarheid. 
 

 Ik verwerf meer en meer inzicht in mezelf.  
 

 Ik durf kiezen voor een werkcontext waarin ik kan floreren. 
 

 Ik ontwikkel mijn sociale vaardigheden. 
 

 Ik reflecteer over ethisch, duurzaam en ecologisch handelen. 
 

 Ik ga voor een leerattitude.  
 

 Ik exploreer met mijn creativiteit en probleemoplossend vermogen. 
 

 Ik durf te ‘niksen’. 
 

 Ik verzorg mijn digitale hygiëne. 
 

 Ik ontwikkel informatiegeletterdheid. 
 

 Ik ontwikkel een positief kritische ingesteldheid.   
 

 Ik toon begrip voor voortschrijdende inzichten. 
 

 Ik omarm digitale speelsheid 

 

Ga na het linken van je hulpbronnen met je futureskills terug naar de tabel bij opdracht 1 en vul daar 

de voorlaatste kolom aan. 

 

 

 

 



Je weet nu over welke hulpbronnen jij beschikt, en je maakte de link met de te ontwikkelen 

futureskills. Je weet dus nu welk(e) hulpbronnen je zou kunnen aanspreken om je futureskills te 

ontwikkelen. Groeien doe je stap per stap. Kies een skill uit waar jij mee aan de slag wil gaan. 

• Kies een futureskill waar jij aan wil werken.  

Laat ik een voorbeeld van mezelf nemen: ik vind veerkrachtig in het leven staan belangrijk. Veerkracht 

wordt niet alleen bepaald door je mentale veerkracht, maar ook door je fysieke toestand. Beiden 

gaan hand in hand. Dat wil zeggen dat ik bewust tijd moest maken om te niksen, maar ook om te 

bewegen. Dat houdt concreet in dat ik zowel werk aan mijn mentale als aan mijn fysieke gezondheid 

door tijd te maken voor mentale bewustwording en voor beweging. Ik doe dat door twee keer per dag 

te niksen met hartcoherente oefeningen én tweemaal per dag te bewegen door afwisselend een uur 

kracht-, HIT- of cardiotraining training te doen en op een ander moment een uur te wandelen of te 

fietsen. Heb ik daar tijd voor? Jawel hoor: vroeger opstaan, minder TV kijken, vooral minder aan 

sociale media tijd spenderen en al wandelend afspreken met vriendinnen, doen wonderen in mijn 

tijdsschema.  

Nu jij … aan welke futureskill wil jij werken en wat houdt dat concreet in? Noteer je antwoord in 

actiepunten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stel je nu eens voor dat jij je futureskill helemaal ontwikkeld hebt.  

Wat zou jou dat brengen?  

Welk gevoel zou je daarbij ervaren?  

In mijn voorbeeld: Ik voel mij heel energiek. Ik heb een boost van zelfvertrouwen dat ervoor zorgt dat 

ik voldoende vertrouwen in mezelf heb om te durven doen wat ik wil doen, zoals het schrijven van een 

boek. Dat zorgt er ook voor dat ik anders omga met mislukkingen. Ik vertrouw erop dat als ik iets fout 

doe, of als er iets niet lukt van de eerste keer, ik op die manier aan het leren ben. Ik vertrouw erop dat 

ik wel terug op mijn pootjes val. Ik neem afstand van wat anderen over mij zullen denken. Ook al blijft 

dat stemmetje nog op de achtergrond zijn zegje doen, het is niet meer zo sterk dat het mij belemmert 

om te zijn wie ik wil zijn en om te doen wat ik graag wil doen. Dit geeft mij een sterk, maar ook een 

rustig gevoel, een gevoel van vertrouwen. Ik heb het gevoel dat ik de uitdagingen van de toekomst 

best aan kan.  

 

 

 



Nu jij … droom jouw droom van hoe het eruit ziet als je jouw futureskill ontwikkeld hebt. Wat is er 

dan anders? Noteer het concreet: 

 

 

 

 

 

 

 

• Kies nu een of meerdere hulpbronnen waarover jij beschikt, die je in het verleden al 

geholpen hebben, en die je in deze situatie opnieuw wil aanspreken om je skill te 

ontwikkelen.  

De hulpbron, waarover ik beschik, en die ik wil aanspreken om het vol te houden om bewust aan 

mijn veerkracht te werken en de oefeningen te doen die ik heb voorgenomen om te doen, is 

‘doorzettingsvermogen’.  

Zo hielp mijn hulpbron ‘doorzettingsvermogen’ mij in het verleden al vaak om niet op te geven bij 

moeilijke momenten, zoals op het moment dat ik geen schrijversinspiratie vond, of dat ik een examen 

echt niet zag zitten, of toen ik de 20 km van Brussel uitliep of toen op mijn 13 de besloot om 20 kilo af 

te vallen, of toen ik dat moeilijke gesprek toch maar aanging. Ik wil nu deze hulpbron aanspreken om 

de oefeningen die helpen om mijn veerkracht te versterken te blijven volhouden: zoals ‘s morgens 

voor het ontbijt een uur vroeger op te staan om te sporten, ‘s middags of ’s avonds te gaan wandelen 

en twee keer per dag mijn ademhalingsoefeningen te doen.  

Versterk nu je vermogen om je hulpbron(nen) aan te spreken en in te zetten op het moment dat je ze 

nodig hebt.  

Misschien vind jij het heel makkelijk om jouw hulpbron(nen) te ontdekken en aan te spreken, dan 

stopt de oefening hier. Dan ga je vanaf nu aan de slag met het bewust ontwikkelen van je futureskills 

door de actiepunten uit te voeren die je genoteerd hebt.  

Misschien vind je dat net aartsmoeilijk. Als dat laatste het geval is, dan nodig ik je uit om te luisteren 

naar een luisteroefening die je laat dagdromen in je onderbewuste en kan helpen om jouw 

hulpbron(nen) te vinden én te versterken zodat je ze kan inzetten in de toekomst om jouw futureskill 

verder te ontwikkelen.  

Noteer na het beluisteren van de opname voor jezelf hoe je jouw gekozen hulpbron gericht kan 
aanspreken en inzetten om de gewenste futureskill te ontplooien. 

▪ Noteer wat je concreet gaat doen; 
▪ Noteer wanneer je het gaat doen; 
▪ Noteer waar je nog hulp bij nodig hebt en wie je daarbij kan helpen.  

 

Luisteroefening: ‘Mijn krachtige hulpbron(nen) vinden en versterken  

Heb je nog extra hulp nodig? Contacteer dan een van onze FulFillers. Zij begeleiden je graag.  



Opdracht 3: Heb je bij het lezen van het boek bij de stap ‘Grip op je leven’ jouw gedragsvoorkeuren 

in kaart gebracht? Haal je resultaten er dan even bij. Noteer voor jezelf welke van jouw 

gedragsvoorkeuren je kunt linken aan de future skills.  

Ik scoor bijvoorbeeld hoog op de hulpbron ‘doorzettingsvermogen’ en een van mijn 

gedragsvoorkeuren is ‘organiseren’. Ze helpen mij om mijn oefeningen te blijven volhouden. Ze helpen 

mij ook bij het ontwikkelen van een digitale hygiëne. Als ik bewust mijn dag organiseer (organiseren) 

en de tips toepas die ik zelf geschreven heb bij de skill ‘digitale hygiëne’ (doorzetten en volhouden) 

dan beperk ik mijn tijd op sociale media enorm.  

Jij kan dit voor jezelf aanvullen in de tabel onder opdracht 1 in de laatste kolom.  

 

 


