
 

 
 

   
 

Vragenlijst om je blinde vlek inzichtelijk te maken 
 
Je bent aan de slag gegaan om te ontdekken wat je echt wilt in plaats van wat je kunt. 
Dat is namelijk een groot verschil. Wat je werkelijk verder helpt, is terug te horen van 
anderen wat jou nu onderscheidend maakt. Zo kom je erachter wat jouw kracht is. 
 
Dus tijd om nog iets meer uit je comfortzone te komen en de hulp in te roepen van je 
omgeving. Je kunt het namelijk niet alleen. En gelukkig hoeft dat ook niet. Het enige 
wat je hoeft te doen, is te vragen en open te staan voor de nieuwe inzichten die je mag 
ontvangen. 
 
Dit ga je doen. Stel via e-mail aan 12 – 15 mensen (je zult niet van iedereen antwoord 
krijgen), partner, vrienden, vriendinnen, kinderen, collega’s (zorg voor een goede mix) 
de volgende vragen: 
 
1. Wat zij jouw beste kwaliteiten vinden 
2. Voor welke dingen zij jou om hulp zouden vragen. 

 
Maak een top 3 van beide antwoorden. 
 
Vraag aan een aantal mensen (5-7) met wie jij de meest hechte relatie hebt, die jou het 
beste kennen, welke (levens)ervaringen (volgens hen) jou het meest hebben gevormd. 
 
Schrijf de antwoorden op, die jou het meeste raken. 
 
Nu heb je als het goed is meer inzicht gekregen in jouw blinde vlek. Samen met de 
oefening uit het blog heb je nu een goed beeld van datgene wat jou onderscheidend 
maakt en van waar je goed in bent.  
 
Nog een aantal bonus vragen voor zelfonderzoek die je verder kunnen helpen. 
 
1. Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt in je leven? 

2. Wat moeten mensen over / van  je weten om te begrijpen wat jou drijft en waar je 

voor staat? 

3. Welk gevoel wil je mensen geven als ze in contact met jou komen? 

4. Wat zijn jouw favoriete onderwerpen om over te praten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


