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Inleiding

Voor je ligt een boekje met de 50 meest voorkomende vaardigheden.

Deze vaardigheden zijn geselecteerd op dagelijks gebruik en geven je inzicht hoe jij omgaat met de betreffende 
vaardigheid en geven je tips en aanbevelingen over hoe je weer in balans kunt komen wanneer de weegschaal iets 
te ver is doorgeslagen. Deze vaardigheden zijn gekoppeld aan de vaardigheden die in de 21e eeuw van belang zijn. 
Op deze manier krijg je een extra tool in handen om je persoonlijke identiteit verder te ontwikkelen en daarmee 
sterker in het leven te gaan staan.

www.21stcenturyskillsgame.nl



WE ARE A CREATIVE MODERN DESIGN
WITH FRESH NEW IDEA
Based in New York City www.yourinteriorname.com

      Professionele identiteit ontwikkelen



29. Aanpakker

In balans;
Daadkracht, initiatief, werk 
zien, pro actief.

Jij ziet het werk en ziet niet 
snel beren op de weg die 
je tegen houden. Je gaat 
gewoon zonder je eerst af 
te vragen of het klopt wat je 
doet. Je leert door te doen 
en te ervaren en stel onder-
weg bij wanneer het anders 
moet verlopen. Je gebruikt 
woorden als gaan met die 
banaan en niet lullen maar 
poetsen. Je enthousiasme 
steekt anderen aan.

Uit balans;
Doordrammen, kip zonder 
kop rondrennen, ongeduld, 
fanatiek en gejaagd.

Zonder daadkracht is het lastig 
om ergens te komen. Dat geldt 
ook voor teveel daadkracht. De 
energie die jij daarbij gebruikt 
laat anderen afhaken. Het 
thema moeten is daarbij voor 
jou een  aandachtspunt. Van 
wie moet dat?En waarom? 
Laat je alles lopen en wordt 
je apatisch, dan komt er niet 
uit je handen. Balans dus. Die 
vind je met; geduldig, gevoelig, 
grensverlegger en organisator.21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

* communicatie
* sociale vaard.
* creativiteit
* kritisch denken
* samenwerken



30. Afmaker

In balans;
Timing, killer, resultaat 
gericht, dealmaker, fanaat.

Jij hebt het talent om pre-
cies op het juiste moment 
op de juiste plek te zijn. 
Een spits die het winnende 
doelpunt scoort zeg maar. 
Je presteert het best als het 
er echt op aankomt. Dan 
zorg jij ervoor dat zaken 
afgerond worden en daarbij 
ken je geen angst naar 
teamgenoten. Het is goed 
mogelijk dat jij dan zegt... je 
hebt je kans gehad. Nu pak 
ik het op en maak het af.

Uit balans;
Egoiistisch, solo zeiler, weinig 
oog voor het proces en detail 
en ongeduld.

Wanneer je merkt dat je team 
afhaakt ben je uit balans. Je 
hebt last van ongeduld en 
moppert waarom het allemaal 
zo lang moet duren. Wat jullie 
met zijn vier doen doe ik alleen 
en nog drie keer sneller ook....
Wanneer je merkt dat je gaat 
voor eigenbelang wordt het 
tijd om de kwaliteiten;team-
player, leider en zelfdiscipline 
erbij te halen om weer in 
balans te komen.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
* sociale vaard.
* creativiteit
* kritisch denken
* samenwerken



              40. Analytisch

In balans;
Orde aanbrengen, structuur 
blootleggen, hoofd- en 
bijzaken onderscheiden.

Jij vindt het plezierig om 
een object, situatie 
systematisch te onder
zoeken. Jij ondekt struc-
turen door je vol op details 
te werpen. Hiermee creeër 
je overzicht. Je rust niet 
voordat jij het geheim heb 
ontrafeld. Meten is weten is 
jouw credo.

Uit balans;
Gevoelloos, overzicht verliezen 
en over rationeel.

Als een analyticus uit balans 
merk je dat doordat hij 
de neiging heeft alles te 
beredeneren en in meetbare 
eenheden te vatten. De 
ratio neemt het bevel over. 
Wanneer dit gebeurt sta je 
niet of nauwelijks open voor 
je omgeving. Je volgt je eigen 
principe’s. Je komt weer in 
balans door je bezig te houden 
met; speels, praktisch en 
probleem oplosser.21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

*  ict geletterdheid 
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen



18. Avontuurlijk

In balans;
Nieuwsgierig, gulzig naar 
reizen ( fysiek of in dromen) 
behoefte aan zintuigelijke 
prikkels,onderzoeker

Je bent iemand die van 
nature gericht is op nieuwe 
ervaringen en indrukken. 
Zodra jij de voordeur achter 
je dicht doet kom bij jou 
nieuwsgierigheid naar wat 
er gaat gebeuren en wie je 
gaat ontmoeten. Avontuur
lijk in de geest is voor jou 
nieuwe kennis aanboren Je 
vindt veel zoniet alles 
interessant.

Uit balans;
Te vluchtig, overprikkeld, half 
afmaken, stress.

Je gaat misschien wel 
teveel avonturen tegelijk aan 
waardoor je overprikkeld 
raakt en zaken half afmaakt. 
Jouw reislust lijkt dan meer 
op vluchtgedrag. Maar waar 
vlucht je voor? Angst om door 
de mand te vallen, om iets te 
missen? Of voor de leegte het 
grote niets? Vanuit die leegte 
wordt er juist geschapen. Stap 
erin! De kwaliteiten toewijding, 
refl ectie en geduld helpen jou 
weer op het spoor.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
* sociale vaard.
* samenwerken
* creativiteit



         41. Communicatief

In balans;
Tonatie, charme, fl air, per-
soonlijk contact en in woord 
en beeld iets over kunnen 
brengen.

Jij bent een verkoper puur 
sang en krijgt iedereen mee 
dankzij je charmes maar 
zeker ook door je vermogen 
om aan te sluiten bij een 
andere communicatieve 
voorkeur zodat zenden 
en ontvangen perfect 
afgestemd is. Je geeft 
feiten betekenis door jouw 
verhaal en voelt intuïtief aan 
wanneer je iets wel of niet 
kan zeggen.

Uit balans;
Praatjes maker, geen verbind-
ing, eigen idee volgend.

Je verkoopt zonder scrupules 
ijs aan eskimo’s of knollen voor 
citroenen. Je belazert de kluit 
omdat je uit bent op gewin. 
Soms kun je gewoon beter je 
mond houden. Een stilte kan 
meer zeggen dan duidzend 
woorden.... Kwaliteiten die je 
helpen in balans te komen zijn; 
integer en geduldig.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  samenwerken
*  soc. en cult. vaardig.







             19. Constructief

In balans;
Opbouwend, verbindend, 
vormend, positief, verbind-
end en bruikbaar.

Je bent iemand die van na-
ture het goede in iedereen 
ziet en hoe hun bijdrages 
samen komen tot een 
kloppend geheel, Jij bent 
meer gericht op het proces, 
het bouwen dan op het 
halen van het doel. Die doe 
je zonder je druk te maken 
of je eigen irritaties tijdens 
het proces te delen. Je 
maakt de dingen beslisbaar 
en zorgt voor consensus.

Uit balans;
Te weinig confronteren, te 
braaf en vasthoudend.

Je ontkent het bestaan van 
het negatieve of de donkere 
kant. Het kan juist goed zijn 
om zaken soms af te breken 
of met wortel en tak uitroeien 
om daarna weer te kunnen 
bouwen. Desstructie en 
constructie horen samen in de 
natuur. Ware creativiteit start 
vanuit chaos. Alleen uit chaos 
kan nieuwe orde ontstaan.
Kwaliteit die je helpen dit weer 
terug te pakken zijn; kritisch, 
creatief, assertief, leider21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  samenwerken
*  creativiteit



              42. Dienstbaar

In balans;
Ruimte maken, jezelf weg
cijferen, zonder ego, onder-
steuner, coach.

Je houdt van het proces, 
meer dan van het resultaat. 
Je ziet waar iemands 
behoefte ligt en zonder op 
te vallen ondersteun je hen 
daarin. Je helpt mensen 
om je heen steeds beter 
te kunnen functioneren. 
Wanneer jij je werk goed 
hebt gedaan heeft niemand 
er iets van gemerkt. Het is 
vanzelfsprekend, net als het 
werk vd. toiletjuffrouw.

Uit balans;
Watje, onderdaing, voetveeg, 
helpers ego....

Je komt niet voor jezelf op 
omdat je het niet durft of 
ongepast vindt omdat het 
anders vastloopt in het team. 
Teveel wegcijferen dus. Als 
het helpers ego een rol speelt 
ben je uit op erkenning en 
waardring voor jou als mens 
i.p.v. je rol te pakken. Kwalite-
iten die je helpen; assertief, 
communicatief, integer en 
refl ectief.21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  samenwerken
*  soc. en cult. vaardig.





            32. Diplomatiek

In balans;
Tactvol, geraffi neerd, 
om zichtig, afgewogen, 
afgestemd en fl exibel.

Een diplomatiek persoon 
verstaat de kunst van com-
municatief meebewegen 
met andere meningen en 
deze gedurende het gesprek 
om kunnen buigen.
In tegenstelling tot een 
bruggenbouwer die meer 
verbind, is het jouw rol om 
te onderhandelen. Dat doe 
je op een manier die alle 
partijen bij elkaar brengt en 
houdt. 

Uit balans;
Listig, uitgekookt, sneaky, laag 
moreel besef.

Wanneer het team of andere 
onderhandelings partij begrijpt 
dat je uit bent uit eigen gewin 
of zich bestolen voelt ben jij je 
magie kwijt en zal de onder-
handeling afgebroken worden. 
Je glibbert alle kanten op en 
de andere partijen weten niet 
wat ze aan je hebben. Dan 
wordt het tijd om de kwalite-
iten; integer en netwerker te 
bestuderen om weer in balans 
te komen.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  samenwerken
*  probl. opl. vermogen





                21. Flexibel

In balans;
Improviseren, lening van 
geest, wendbaar, buigzaam 
en snel schakelen.

In een zoektocht naar 
bijvoorbeeld de juiste 
aanpak van een probleem 
kun jij je in leven in de vele 
invalshoeken die anderen 
aandragen. Dit betekend 
niet dat je met alle winden 
me waait. Je kunt ook 
fl exibel zijn als een judoka 
die mee beweegt met zijn 
opponent zonder zichzelf 
weg te geven.

Uit balans;
Gedwee, speelbal, slappe hap, 
meeloper, kuddedier.

Je slaat door en gooit je eigen 
authenticiteit te grabbel,  Je 
wordt een nobody, niemand 
ziet je staan. Een danser 
met een een enorm fl exibel 
lichaam traint op meer kracht 
om in balans te kunnen blijven 
tijdens het dansen.  Hoe doe jij 
dit in overdrachtelijke zin?
Kwaliteiten die je hierbij 
helpen; zelfkennis, zelfstandig 
en beslisser

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  samenwerken
*  kritsch denken



                43. Genieter

In balans;
Loslaten, tevreden, ontspan-
nen, bourgondisch, humor 
en ontvangen.

Wie niet geniet is onge-
nietbaar... Even wat eten, 
even een terrasje pakken, 
dit moet gevierd worden. 
Dat zijn uitspraken die bij 
jou passen. Je kan dingen 
op hun beloop laten omdat 
je weet dat je een nieuwe 
verfrissende blik krijgt na 
deze periode. Genieten van 
de oogst is voor jou de zin 
van het bestaan.

Uit balans;
Genotzucht, oppervlakkig, ver-
slaving, gebrek aan discipline.

Je drijft langzaam weg in het 
drijfzand van genot en soms 
verslaving. drank, eten, sex 
en alles wat te maken heeft 
met genieten. Regel is dat 
genieten pas voorbij komt 
als jij jezelf weet uit te dagen.
Uitdaging zit per defenitie i het 
ontwikkelen van kwaliteiten. 
Liefdevol, passie en zelfkennis 
helpen jou om weer in balans 
te komen.21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  samenwerken
*  soc. en cult. vaardig.





          44. Grensverlegger

In balans;
Leervermogen, leerbaar-
heid, trainer en/of coach.

Jij beseft je dat beter 
worden wat anders is dan 
klakkeloos oefeningen 
herhalen. Met dit besef 
trek jij jezelf vaak uit je 
comfortzone en doorbreekt 
daarmee je eigen routines 
die voor dat moment niet 
meer werken. Als je dit weet 
in te zetten in een team ben 
je een super trainer of coach 
die de groep fi jn begeleid.

Uit balans;
Koppig, verkeerde timing, 
overdreven,  bewijsdrang en 
niet kunnen loslaten.

Je gaat teveel en te ver over 
grenzen heen. Je hanteert 
je eigen gelijk en bent heilig 
overtuigd van het juiste pad. 
Je bent zo vasthoudend en 
daarmee bepalend dat je om-
geving afhaakt. De kwaliteiten  
geduld, genieter en vergevins 
gezin helpen je om weer in 
balans te komen.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  samenwerken
*  soc. en cult. vaardig
*  creativiteit.



                22. Innovatief

In balans;
Verneiuwer, uitvinder, 
tovenaar, buitenbeentje.

Mensen zijn gewoonte 
dieren. Ze doen wat ze 
doen om dat ze het altijd 
gedaan hebben. Zo ben jij 
niet. Van nature heb jij de 
drive dat het anders kan. 
Je kunt niet anders, het zit 
in je. Je expirimenteert net 
zolang todat je de vorm hebt 
gevonden waarvan je denkt 
dat die nodig is. Ook al wordt 
dat vaak door de buitenwa-
cht ( nog) niet begrepen. 

Uit balans;
Je tijd ver vooruit, tragiek, 
randfi guur, buitenbeentje.

Misschien ervaar je de tragiek 
van het ver vooruitlopen. 
Daar zul je dan mee moeten 
leren leven of op een manier 
aanpassen dat je mensen 
meekrijgt. In dat kader is 
verbeteren misschien beter 
als veranderen. En dat is lastig 
voor je. Om weer in balans te 
komen helpen de kwaliteiten; 
leider, communicatie, visionair 
en trendsetter.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  samenwerken
*  kritsch denken



                23. Inspirerend

In balans;
Bezieler, enthousiast, 
aanstekelijk, overtuigend en 
belezen.

We leven in een com-
plexe tijd waarin resultaat 
behalen vaak geen simpele 
optelsom is. Jij bent degene 
die dit wel kan omdat je 
verbanden  ziet en legt en 
je het vermogen hebt om 
tegen de zwaartekracht van 
gewoontes in kunt zwem-
men. Je beheerst de kunst 
om mensen in het hart te 
raken. Deze energie maakt 
de weg vrij voor de volgende 
stap(pen)

Uit balans;
Vermoeiend, teveel zijwegen, 
overweldigend en wrong time 
wrong place.....

Teveel inspiratie levert jou 
een gebruik aan timing en 
luisterend vermogen op. Je 
stemt niet of nauwelijks af op 
de behoefte en wordt razend 
vermoeiend voor je omgeving.
Je kunt dan waanzinning 
doordraven en je omgeving 
kwijt raken. Iets in de brand 
steken kunnen we allemaal, 
maar duurzaam laten branden 
is een kunst.... Kwaliteiten 
communicatie, empathie en 
teamplayer helpen je hiebij.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  samenwerken
*  kritsch denken



                 45. Integer

In balans;
Eerlijk, betrouwbaar, onk-
reukbaar, 

Jij bent iemand die altijd 
vaart op het moreel kompas. 
Jij laat je handelen bepalen 
door respect, rechtvaar-
digheid en eerlijkheid. Jij 
hebt de overtuiging dat 
resultaten alleen waarde 
hebben op de lange termijn. 
People - Planet - Profi t is 
in deze volgorde voor jou je 
levens motto.

Uit balans;
Schijnheilig, fl apdrol, iets 
zeggen maar niet doen.

Je bent niet congruent met 
wat je zegt en/of doet. Je 
verkoop jezelf als een heilige 
maar valt al snel door de 
mand. Integriteit wordt een 
kwaliteit nadat jij hem bij zelf 
op de proef hebt gesteld. Dus 
duik je donkere kant in en 
onderzoek en accepteer het. 
Kwaliteiten die je helpen zijn; 
betrouwbaar, zelfdiscipline, 
grensverlegger en lef.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  samenwerken
*  soc. en cult. vaardig
*  creativiteit.





                 46. Kritisch

In balans;
Onderscheiden, beoor-
delen, afwegen, scherp, 
opmerkzaam en waarde 
toekennen.

De huidge Nederlandse 
betekenis van krtisch heeft 
een negatieve grondslag. 
iet is niet goed. In deze 
complexe tijd is er meer 
behoefte aan een andere 
omschrijving van kritisch. 
Om kritisch te kunnen han-
delen heb je zeker creativi-
teit nodig en communicatie. 
Meer in de zin van wat is er 
goede en waarom is dat dan 
goed? Meer positiviteit.

Uit balans;
Cynisch, boosheid, rechtlijnig 
en infl exibel.

Je hanteert het rode potlood 
en streept aan wat niet goed 
is. Je voelt je miskent en 
daardoor verval jij in het kritiek 
hebben op alles en iedereen 
die jij tegenkomt. Je scherpe 
blik gebruik je nu om cynische 
opmerkingen te plaatsen. 
Je komt weer in balans met 
behulp van; communicatie, 
empathie en liefdevol. 

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  samenwerken
*  creativiteit.



                     33. Lef

In balans;
Ongeremd, moed, durf, 
onbevreesd, doener.

In spannende tijden voel jij 
je in je element. Je stapt er 
gewoon in, zonder al te veel 
na te denken. Jij weet het 
ook niet, maar start gewoon 
met onderzoek. In het diepe 
springen of vol gas een 
blinde bocht inrijden geeft 
jou een kick. Jouw motto is 
om grenzen te verkennen 
zul je erover heen moeten 
gaan. Dit doe je zakelijk 
maar zeker ook privé. Het zit  
in je bloed.

Uit balans;
Haantje, bravoure, overmoed, 
overschatting, te luchtig.

Als je teveel lef hebt ben 
je veel minder in staat om 
mogelijke risico’s goed in te 
schatten. Je hebt je vizier 
op het ondekken en gaan en 
neemt daarin het team mee. 
Alle tegenwerpingen van 
collega’s sla je resoluut af. 
Jij  neemt het team wel even 
mee door deze lastige tijd. 
Kwaliteiten die je er bovenop 
helpen; constrcutief, refl ectie 
en geduldig.21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  samenwerken









            24. Open minded

In balans;
Nieuwsgierig, zonder 
oordeel, liefdevol, fl exibel.en 
zintuigelijk.

Jij bent van nature open 
minded, wijst niets direct af 
en staat open voor ideeën. 
Het is een enigszins passieve 
kwaliteit om dat je alles 
eerst op je af laat komen. 
Vervolgens gebruik jij al je 
zintuigen om oplossingen 
aan te dragen los van het 
feit of ze passen in het ge-
heel. Deze mensen hebben 
vaak een vrije geest en 
acteren het best wanneer 
de omgeving ze laat gaan.

Uit balans;
Onverschillig, leeg vat, alle-
mans vriend, waait met alle 
winden mee.

Teveel open minded kun je 
herkennen doordat je zweeft 
en totaal niet met je voeten in 
de klei staat. Het ontbreekt jou 
dan aan realiteitszin. Je bent 
90%  van de tijd afwezig of 
zals soms gezegd wordt niet 
op deze aarde. Je vind alles 
goed. Kwaliteiten die je helpen 
weer in balans te komen 
zijn; zelfkennis, praktisch en 
refl ecteren

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  samenwerken
*  kritsch denken
*  probl. opl. vermogen





            34. Organisator

In balans;
Regelneef, systematisch 
werken, wegcijferen, ove-
zicht en plannen.

Als geen ander ben jij als 
organisator iemand die het 
prettig vind om midden 
in het web te zitten en je 
houdt van controle. Je kunt 
jezelf t.b.v. het einddoel 
wegcijferen en hebt het 
talent om alles in kleine 
behapbare brokken op te 
delen zodat het voor iederen 
overzichtelijk blijft. Je houdt 
van schema’s en formatjes....

Uit balans;
Controle freak, bewaker van 
het fort, procedures, toeval 
bestaat niet.

Overorganiseren gebeurt 
wanneer je zeker wilt weten 
dat alles goed gaat... Wat is 
goed? Wanneer is het zeker? 
Op het moment dat jij controle 
begint te verliezen kom jij op 
de proppen met procedures 
en regels. Het wordt dan voor 
veel mensen eng. Beetje 
dictatoriaal zeg maar. De 
kwaliteiten fl exibel, speels en 
genieter brengen jou weer 
terug bij jezelf.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  samenwerken
*  probl. opl. vermogen
*  ict vaardigheden





            35. Perfectionist

In balans;
Zorgvuldig, precies, streven 
naar volmaaktheid, schoon-
heid, controle en fanatiek.

Met deze omschrijvingen 
in je pocket ben je al bijna 
perfect... Je doet dit vanuit 
een gevoel dat het waard 
is om volle aandacht en 
schoonheid na te streven. 
Niet voor geld of roem maar 
gewoon om dat het mooi 
is. Met grote lijnen heb jij 
niet zoveel. Jij komt in actie 
wanneer het grove werk 
gepolijst moet worden...

Uit balans;
Autist, onmenselijk, mind-
erwaardigheids complex, 
einzelganger en ontevreden.

Teveel perfectionisme herken 
je doordat je alleen overblijft 
en mensen niet meer be
grijpen wat je aan het doen 
bent. Als het glanst is het klaar. 
Meer polijsten levert alleen 
maar meer slijtage op. Je bent 
niet snel tevreden. Wanneer je 
naar de kwaliteiten genieter, 
zelfkennis en liefde vol kijkt 
ligt daar voor jou de oplossing 
om weer terug te keren naar 
de balans.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  ict vaardigheden



               36. Praktisch

In balans;
Handig, aards, nuchter en 
pragmatisch.

Jij bent de nuchterheid 
zelve. Je vindt iets pas 
waardevol als het concreet 
en tastbaar is. Je moet het 
als het ware vast kunnen 
houden.Gebakken lucht prik 
je zo doorheen. Het moet 
echt zijn doorleefd. Bij een 
verhuizing weet jij hoe je 
zware spulen handig de trap 
afkrijgt of de draai met een 
kast in een trapgat kunt 
maken zodat hij beneden 
komt.

Uit balans;
Prutser, gemakzucht, ritselaar, 
luchtfi etser, praatjes maker.

Je vervalt in het bedenken 
van de snelste en meest 
handigste oplossingen die niet 
of nauwelijks werken maar 
welk gemakkelijk zijn. Je gooit 
geen kast uit het raam tijdens 
de verhuizing. Wel makkelijk 
maar niet de bedoeling. Ja 
het schiet wel op, dat wel. 
Maar dat is dan ook het enige, 
Kwaliteiten die je helpen weer 
in balans te komen zijn; 
organisator en wijs21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen

       26. Probleem oplosser

In balans;
Vastbijten, focus, resultaat 
gericht, doorzettings ver-
mogen en ontwerpen.

Je bezit een groot “werk-
geheugen” waarin grote 
hoeveelheden ideeën zijn 
opgeslagen. Creativiteit 
is één ding. Zorgen dat er 
een werkbsre oplossing 
uit voortkomt vraagt om 
andere kwaliteit. En die 
heb jij. Je bent secuur en 
uithoudingsvermogen wat 
je gebruikt om door te gaan 
de juiste oplossing te bren-
gen. Je bent een serieus 
persoon.

Uit balans;
Koppig, halsstarrig en weinig 
tot geen geduld.

Wanneer jij merkt dat je het 
niet lukt om het probleem 
op te lossen sla jij door en 
blijf je doorgaan alles om je 
heen negerend. Het zal en 
het moet dan op jouw manier. 
Je raakt je verbinding met je 
omgeving kwijt terwijl daar 
de  oplossing vaak ligt. Soms 
ook gewoon erkennen dat een 
probleem voor nu onoplosbaar 
is. Kwaliteiten die je helpen; 
Communicatie, Creatief, 
levensgenieter.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  probl. opl. vermogen
*  kritisch denken



       26. Probleem oplosser
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een werkbsre oplossing 
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de juiste oplossing te bren-
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op te lossen sla jij door en 
blijf je doorgaan alles om je 
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het moet dan op jouw manier. 
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de  oplossing vaak ligt. Soms 
ook gewoon erkennen dat een 
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21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  probl. opl. vermogen
*  kritisch denken





               47. Refl ectief

In balans;
Zelf kritiek, introspectie, 
gericht op eigen ontwikke-
ling en weinig ego.

Jij kunt denken over je 
gevoelens. Je maakt 
onderscheid tussen wat 
angst is en wat je intuïtie jou 
zegt.  Je zoekt de oorzaak 
bij jezelf wanneer je iets 
overkomt en je dit gaat 
onderzoeken. Kritiek of 
feedback kun jij echt zien als 
voeding en je neemt het dan 
ook dankbaar in onvangst.

Uit balans;
Navelstaren, passief en 
verlamd.

Je komt te weinig in actie en 
kan dagen blijve navelstaren. 
In vicieuze cirkels blijve 
draaien met de vraag waar 
het nu in zat wat er fout 
gegaan is. Door in beweging te 
komen  en daardoor de vraag 
aan te gaan los je het pas 
op. Kwaliteiten die je daarbij 
helpen; eerlijkheid, aanpakker, 
beslisser 

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  creativiteit.





              48. Respectvol

In balans;
Eerbied, waardering, ontzag, 
rekening houden met en 
rechtvaardig.

Jij verstaat de kunst om een 
ander in zijn waarde te laten.
Dat komt mede door je 
grote rechtvaardigheids 
gevoel. Anderen kunnen van 
jouw zeggen; “die doet geen 
vlieg kwaad” Je hebt een 
bijna religieuze overtuiging 
dat het leven met eerbied 
en ontzag geleefd moet 
worden. Je voelt je onder-
deel van het geheel.

Uit balans;
Fatalistisch, onderdanig, bang 
en minderwaardig.

Je durft niet op basis van 
gelijkwaardigheid een relatie 
aan te gaan odat je mogelijk je 
zelfrespect verliest. Bovendien 
kan iemand in zijn waarde 
laten amoreel zijn. ER bestaa-
took nog zoiets als universele 
waarden. Met de kwaliteiten ; 
liefdevol, assertief, zelfkennis 
en zelfstandig.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  creativiteit.
*  soc. en cult. vaardig
*  samenwerken



          37. Resultaatgericht

In balans;
Doelgericht, systematisch, 
logisch en opbrengst 
gericht.

Uit al jouw genen stroomt 
focus op resultaat. Je denkt 
hier bij voorkeur koel en 
berekend over na. Het moet 
nuttig en vaak effectief zijn, 
zoniet dan is het afkappen 
en verder gaan. Het is niet 
alleen berekendheid. Je 
hebt ook een instictieve 
gedrevenheid die er voor 
zorgt dat al jouw energie 
ten goede komt aan het 
resultaat. 

Uit balans;
Rigide, over lijken, koppig, te 
weinig avontuurlijk.

Je hebt weinig oog voor 
jezelf en voor mensen met 
wie je samenwerkt. Wanneer 
je teveel focus hebt op nut 
en noodzaak loop je de kans 
dat je de oplossingen van je 
probleem misloopt. Waar je 
aan het marcheren bent zou 
je als het ware meer mogen 
gaan dansen. Om dat te 
kunnen heb je de kwaliteiten; 
speels, creatie, genieter en 
avontuurlijk nodig.21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  samenwerken
*  soc. & cult. vaardig



                 25. Speels

In balans;
Luchtig, ludiek, onschuldig, 
losjes, onbevreesd, fl ow en 
onderzoeken.

Spelen is de basis van ons 
menszijn. Jij bezit de gave 
om speels te leven en 
luchtig tegen zaken aan te 
kijken. De liefde bedrijf jij als 
een spel. Van het eten maak 
jij een feestje, en je bent 
nieuwsgierig en stelt vragen. 
Je rommelt graag aan en 
vind het een sport om te 
kijken hoever je kunt gaan 
bij iets of iemand. Maar 
altijd op een liefdevolle en 
luchtige manier.

Uit balans;
Dwaas, geestelijk gestoord, 
van de pot gerukt of juist een 
heilig boontje.

Teveel speelsheid leidt vaak 
tot blijven hangen in onderzo-
eken en je verschuilen achter 
humor en spel. In de ergste 
vorm ben je een 80 jarige 
die aan het wip wappen is. 
Vluchtgedrag?  Je slaat zover 
door dat je geloofd dat je rol 
nu echt is. Andersom kun jij je 
ook helemaal terug trekken 
en absoluut binnen de lijntjes 
blijven. Saai... Kwaliteiten die je 
helpen; liefdevol, refl ectie21st

Century Skills
Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  probl. opl. vermogen





             38. Teamspeler

In balans;
Samen successen vieren, 
grote zelfkennis hebben.

Jij bent iemand die er van 
geniet om zaken samen 
te doen. Elkaar aanvullen 
geeft jou voldoening. Jij 
gunt een ander het succes 
maar kan het ook voelen als 
je eigen succes. Van nature 
heb jij oog voor waar jij van 
toegevoegde waarde bent. 
Je hebt goed in de gaten 
hoe de schapen lopen in 
het team.  Wars van ego en 
gericht op verbinding.

Uit balans;
Niet zelfstandig, kaas vh brood 
laten eten, meeloper.

Uit balans betekent voor jou 
niet in de gaten hebben wat 
jouw kracht en toegevoegde 
waarde is in het teamproces. 
Je maakt jezelf afhankelijk 
van je team en bent in wezen 
te weinig zelfstandig. De 
kwaliteiten die je helpen om 
weer in balans te komen zijn; 
assertief en zelfstandig.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  samenwerken
*  soc. & cult. vaardig





             27. Trendsetter

In balans;
Early adopter, aanstekelijk, 
visionair, communicatief.

Jij bent iemand die vaak als 
eerste een nieuwe ontwik-
keling ziet aankomen en in 
staat bent om anderen er 
mee aan te steken. Prachtig 
voorbeeld is Steve Jobs. Jij 
hebt namelijk de kwaliteit 
om mensen te winnen voor 
je idee. Met deze mensen 
slaag jij erin om je idee 
concreet te maken en van 
een trend een normaal 
gebruiksartikel te vormen.

Uit balans;
Ijdel, op macht belust, 
manipulator, drammer.

Wanneer er niemand zit te 
wachten op “jouw” trend kun 
je doorslaan naar manipul-
erend gedrag om aandacht 
te krijgen. Aan de andere 
kant loert het gevaar dat je 
zoveel mensen achter je aan 
krijgt dat je als het ware naast 
je schoenen gaat lopen. je 
verdrinkt jezelf in de aandacht 
en raakt het contact met je 
kwaliteit kwijt.. Integer en wijs 
helpen je om weer in balans 
te komen.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  samenwerken



             28. Uitdagend

In balans;
Spanning, confrontatie, 
provoceren, verleiden en 
aansporen.

Jij verstaat het vak van prik-
kelen, iemand tot nadenken 
stemmen en steeds op het 
randje van toelaatbaarheid 
opereren. Je drijft dingen 
op het spits zodat er een 
creatieve spanning ontstaat 
die lijdt tot oplossingen. 
Je houdt van een robbetje 
vechten en bent commu-
nicatief sterk en resultaat 
gericht. Je neemt geen blad 
voor de mond. 

Uit balans;
Zuigend, irriteren, ruzie 
zoeken, confl icten en haantjes 
gedrag, onverschilligheid.

Wanneer jij uit balans bent en 
je ego opspeelt ga je bewust 
je kwaliteit inzetten om alsnog 
complimenten te ontvangen. 
Je komt echter van ee nkoude 
kermis thuis omdat je timing 
niet aansluit bij de behoefte. 
Je kunt jezelf ook helemaal 
terugtrekken en de boel laten 
voor wat het is. Kwaliteiten 
die je hieruit halen zijn; speels, 
liefdevol en communicatie.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  sociale vaard.
*  creativiteit
*  kritisch denken
*  samenwerken



             49. Veerkrachtig

In balans;
Verwerken, loslaten, 
rouwproces, genezen.

De een wordt meer getro-
ffen dan de ander. Jij bent 
iemand die hier van nature 
mee kan handelen. Jij komt 
altijd weer overeind. Bewust 
of onbewust kun jij je over-
geven aan het rouwproces 
en vertrouw jij erop dat je 
in staat bent om eruit te 
komen. Jij neemt een paar 
stappen terug, een aanloop 
en springt naar het volgende 
station in verwerking.

Uit balans;
Grenzeloos, te snel of juist 
langzaam en star, blijven 
hangen in.

Je bent uit balans als je te snel 
je rouwproces verwerkt. Te 
snel opstaan en weer verder 
gaan. Wanneer het gebeurde 
een impact op je maakt die jij 
je leven niet zal vergeten dan 
is de kans groot dat je geduld 
moet hebben. Tijd heelt alle 
wonden. Je komt weer in 
balans met; speels, liefdevol, 
refl ectief.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  creativiteit.
*  soc. en cult. vaardig
*  samenwerken



         50. Vergevinsgezind

In balans;
Mededogen, loslaten, be-
gripvol, zonder rancune.

Jij kan mensen makkelijk 
vergeven omdat je geleerd 
hebt dat een vergissing 
menselijk is. Omdat jij het 
meeste geleerd hebt van je 
eigen grootste vergissingen 
kun je dit nu zelf toepassen 
op anderen. Je weet dat 
wanneer een mens zichzelf 
kan vergeven in hoofd en 
hart daarna pas het leren 
begint.  

Uit balans;
Overschillig, nog in rouw, verd-
riet, boosheid, waarom ik?

Je bent uit balans als je boos 
blijft op iets wat bij jou een 
tegenslag veroorzaakt heeft. 
Dingen gebeuren niet voor 
niets. Pak het op en vraag je 
niet af waarom jou dit over-
komt. Deal with it. Je komt 
weer in balans met veerkracht, 
refl ectief en liefdevol.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

*  communicatie
*  kritisch denken
*  probl. opl. vermogen
*  creativiteit.
*  soc. en cult. vaardig
*  samenwerken







             39. Zelfdiscipline

In balans;
Volhouder, afmaker, 
uithoudingsermogen en 
jezelf structuur opleggen.

Jij bent van huis uit goed in 
het aanleren en uitvoeren 
van routines. Je kunt de 
behoefte aan beloning heel 
goed uitstellen. Eenmaal op 
gang ben je niet een diesel, 
rustig aan doorgaan en in 
dezelfde slag het afmaken. 
Afl eiding in je werk heb 
jij niet. Focus om het af te 
maken binnen de afgespro-
ken regels is jou ding. 

Uit balans;
Krampachtig, burn out, robot, 
te fanatiek of automatische 
piloot.

Een gebrek aan zelfdis-
cipline  is wanneer jij zelf 
op de automatische piloot 
doorgaat met de verkeerde 
routines uit te voeren. Het 
moet volgens plan terwijl hier 
en daar wat imperfectie vaak 
leidt tot begrip en erkenning. 
Kwaliteiten die je helpen in 
balans te komen zijn; liefdevol, 
grensverlegger en genieter.

21st
Century Skills

Game

- Link met 21st -

* communicatie
*  kritisch denken
*  samenwerken









OVER ONS
Wij zijn ervarings deskundig op het gebied van het ontwikkelen van een professionele identiteit voor individuen en teams. Met onze tools en spellen 

stellen we jou in staat om op een luchtige  manier aan je identiteit te werken. Hierdoor ben jij beter in staat om een plek in de maatschappij te verov-

eren die bij je past. Wanneer je doet wat bij je past wordt je leven een stuk aangenamer en  kun je het vechten achter je laten....
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