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Kwaliteiten en talenten
 
Je bent oprecht en durft te vragen. Ook durf je je zwaktes te tonen. Dus een van de kwaliteiten die 
je hebt is durf. Je bent niet bang om aan nog onbekende trajecten te werken.
In een team ben je iemand die ook sfeer kan maken.

Je onderzoekend vermogen en inschattingsvermogen op kansen van slagen mogen nog verder 
ontwikkeld worden. Daardoor leer je sneller keuzes te maken en een pragmatische aanpak te han-
teren. Ik zie dat je soms wat langer weifelend ergens aan blijft werken terwijl je eigenlijk al weet 
dat je een andere weg moet kiezen.

Je bent soms nog onzeker in je kunnen. Dat is zonde en onnodig. Als je onzeker presenteert, 
straalt dat af op de ontvanger en zo kan je soms je eigen onzekerheid in stand houden. Denk aan 
de weg die je hebt afgelegd. Studies afgerond en diploma’s in je zak. Dat is niet voor niks.
 
Als dier kies ik voor een hondje. Je bent oprecht, loyaal en soms een beetje onbeholpen en on-
deugend (op een leuke manier).
 
 
Competenties
Competenties die ik zie zijn grafisch technische (computer) kennis. Je weet een breed scala 
software goed te gebruiken. Ook zie ik toegepaste vormgeving in communicatiemiddelen goed 
uitgewerkt worden. Niet te wollig, maar juist met een duidelijk doel. Daarnaast ben je een goede 
teamspeler. Je biedt je skills goed aan in een team

Je zou voor je loopbaan nog kunnen werken aan design innovatie (op trend, hippe producten ma-
ken) en aan je presentatietechniek en overredingskracht. 

 
Communicatie
Je communiceert eerlijk en op tijd. Dit geeft de ontvanger de gelegenheid om met een goede res-
ponse te komen.
 
Probeer in zakelijke communicatie meer jargon te gebruiken en wat strikter te zijn. Efficiëntie en 
duidelijkheid kunnen je sneller vooruithelpen.
 
 
Blinde vlekken
Kijk niet te veel naar de eindstreep maar werk, leer en geniet van de weg ernaartoe. Je lijkt soms 
erg veel bezig te zijn met de beoordeling die je gaat krijgen. Probeer naar de kracht te kijken waar-
mee je je werk hebt gedaan. Sta er eens bij stil als je bezig bent. Doe ik dit voor mezelf (om het 
beter te maken, te genieten etc) of voor de uiteindelijke beoordeling (of beoordelaar) van het werk.
Probeer je steeds onafhankelijker op te stellen. Hecht veel waarde aan je eigen ideeën en mening 
zodat je er nog beter achter kan staan. Probeer minder te vragen naar een antwoord en meer een 
visie of inzicht te vragen over een antwoord waar je zelf mee komt.
 
 
Tot slot
Blijf jezelf en blijf in jezelf geloven. 
Kijk ook af en toe achterom om te zien hoe ver je het al geschopt hebt.


