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1e waarde

Mijn waarden.
Wat zijn de drie meest belangrijke waarden in je leven? 
Maak een keuze uit de waarden op de meegeleverde 
kaarten of formuleer ze zelf. Waarom heb je voor deze 
waarden gekozen?

Ik heb deze waarde gekozen omdat...

2e waarde

3e waarde

Ik heb deze waarde gekozen 
omdat...

Ik heb deze waarde gekozen 
omdat...



Voor welke dingen zou je 
erkenning willen krijgen?  

Gebruik de stickers om ze te 
beschrijven en plaats deze op 

de trofeeën. 



Wat denk je over deze 
stellingen? 
Kies voor iedere stelling een sticker om aan te geven of de stelling van 
toepassing is op jou. Groen betekent wel van toepassing, rood betekent 
niet van toepassing. Zou je je dit willen toelichten?  

Ik accepteer dat ik niet overal 
controle over kan hebben.

 In moeilijke tijden, blijf ik rustig 
van binnen.

Ik vind het belangrijk om dingen 
voor anderen te doen.

Ik vind het moeilijk om gefocust te 
blijven op de dingen die gebeuren.

Wanneer ik bezig ben met iets, dan merk ik dat m’n ge-
dachten vaak afdwalen.

Ik ervaar de 
dingen die ik doe als 

betekenisvol.

Ik mediteer, bid, of neem de 
tijd voor andere dingen om 

innerlijke rust te vinden.
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Wat zijn voor jouw gevoel de 
meest belangrijke dingen die je 
gedaan hebt in je leven?

Wat zou je willen doen of willen 
bereiken in je toekomst?



Probeer terug te denken aan 
drie ervaringen die een grote 
invloed hebben gehad op jouw 
leven.

Op welke vaardigheden ben je 
het meest trots. Kun je ze voor 
ons omschrijven?



Wat motiveert jou 
in het leven en 

waar word je blij 
van?

Wat zorgt ervoor dat 
je kalm en zeker van 

je zelf wordt?



Als je ook maar iets zou kunnen 
vangen in deze potten (een geluid, 
moment, liedje, object, uitzicht of 
wat dan ook) wat zou je dan bewaren 
om nog eens te kunnen herbeleven? 
Gebruik de stickers om het te beschrijven en op de 
potten te plakken.



Gebruik dit 
uitvouwhuis om 
te vertellen over 
wat ‘thuis’ voor 
jou betekent.

Wat maakt jouw thuis 
voor jou zo mooi of 
bijzonder. 

Je kunt erop 
tekenen of dingen 
erop plakken of 
het op elke manier 
veranderen die je 
wilt.



Gebruik de meegeleverde objecten om 
ons te vertellen over de mensen die jou 
gevormd hebben (of gemaakt hebben 
tot wie je nu bent). 
Het kan gaan om familie, vrienden of mensen die je nog nooit hebt 
ontmoet. Je kunt de objecten met de plakkers aan de muur “hangen”.



Neem ons mee op een 
alledaagse dag in je leven 
aan de hand van vijf foto’s 
die je kunt maken met de 
bijgeleverde camera.
De foto’s kun je in de houder plaatsen.

Beantwoord dan voor elke foto de volgende drie vragen:
- Wat was je aan het doen toen je de foto maakte?
- Waarom maakte je de foto?
- Hoe voelde je je tijdens de activiteit of in deze situatie?

Foto beschrijvingen:
1

8

7

5

6

4

3

2



M
aak drie fotos’ van je huis:

- 
1 foto van iets w

aar je trots op bent.
- 

1 foto van een grappig iets.
- 

1 foto van iets dat voor jou uniek of heel bijzonder is.



Vertel ons over de mensen die 
het meest behulpzaam zijn in 
jouw leven, en op welke manier. 



Mijn buurt Welke plekken op deze kaart bezoek je vaak en waarvoor? Gebruik de witte punten om ze te markeren.
Welke plekken geven je een goed gevoel en waarom? Gebruik de blauwe punten.
Welke plekken geven je een naar gevoel en waarom? Gebruik de rode punten.



Maak drie foto’s van de dingen 
die je meeneemt als je de deur 
uit gaat.  
Waarom neem je deze mee? 

Plak foto hier.

Plak foto hier.

Plak foto hier.



Dagelijkse activiteiten & taken
Welke dagelijkse activiteiten of taken geef je niet 
graag uit handen en waarom?

Mijn vrije tijd
Wat zijn je favoriete vrijetijds-activiteiten? Waarom 
vind je juist deze activiteiten leuk en welke doe je 
graag samen met anderen? Markeer de activiteiten 
die je graag met anderen doet met een stip.

Welke taken of activiteiten geef je juist wel graag uit 
handen en waarom?



Waar ontmoet je (nieuwe) 
mensen? En wie ontmoet je dan?
 

In welke situaties voel je je 
emotioneel sterk/kwetsbaar?

 

In welke situaties voel je je lichamelijk 
sterk/zwak?

 

Wie zou je graag vaker 
zien en waarom?

Wie zou je graag minder 
vaak zien en waarom?





Maak vier foto’s van de dingen die 
voor jou het meest behulpzaam 
zijn en leg uit op welke manier 
deze behulpzaam zijn.

Plak foto hier.

Plak foto hier. Plak foto hier.

Plak foto hier.
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Iets waar je trots op bent

Een grappig iets

Iets dat voor mij uniek is
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