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Wat? Dit document peilt naar de persoonlijke talenten en vaardigheden van de cliënt  
Voor wie? Cliënt en coach 
Soort tool? invuldocument 
Hoe gebruiken? Zowel de cliënt als de coach of een persoon uit het netwerk vullen dit in. Het kan gebruikt worden ter 

zelfreflectie of als voorbereiding in een traject naar werk 
Bron VVKBO 

 
 

Vragenlijst vaardigheden en interesses 
 
 
 
Naam cliënt:  
 
Datum: 
 
 
Ingevuld door: 
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Eigenschappen en vaardigheden JA NEEN ? Opmerkingen/aanmerkingen 
Ik ben Soepel in handelen en denken     

Vriendelijk     
Geduldig     
Laat contact toe     
Rustig (niet impulsief)     
Vindingrijk (creatief)     
Muzikaal     
Enthousiast     
Volgzaam (durf eigen mening niet te 
geven) 

    

Beleefd     
Altijd aanwezig     
Handig     
Vlot (niet verlegen)     
Verzorgd     
Eerlijk     
Betrouwbaar     
Ordelijk     
Leergierig     
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 Eigenschappen en vaardigheden JA NEEN ? Opmerkingen/aanmerkingen 

Ik heb Respect voor anderen     
Zelfvertrouwen     
Verantwoordelijkheidsgevoel     
Een goede gezondheid     
Enige kennis van veiligheidsvoorschriften     
Interesse in werk     
Interesse in het leren van dingen (nieuwe)     

Ik kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nauwkeurig werken     
Werkzaamheden plannen     
Mij goed concentreren     
Afspraken naleven     
Opdrachten nauwkeurig uitvoeren     
Zelfstandig werken     
Op tijd komen     
Samenwerken     
Leiding nemen     
Mij duidelijk uitdrukken     
Mooi schrijven     
Zonder fouten schrijven     
Snel werken     
Vlot rekenen     
Zorg dragen voor materiaal     
Doorzetten     
Goed luisteren     
Rustig aan nieuwe taken beginnen (nieuwe 
taken maken mij niet bang) 
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Eigenschappen en vaardigheden JA NEEN ? Opmerkingen/aanmerkingen 

Ik kan Voor mijn mening opkomen     
Gemakkelijk contact leggen (sociaal)     
Improviseren (oplossingen bedenken)     
Hulp vragen     
Werken onder tijdsdruk     
Tegen kritiek/opmerkingen     
Tegen een mislukking     
Eigen werk controleren     

   
Haal uit de bovenstaande tabel drie eigenschappen/vaardigheden die je goed kan 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Haal uit de bovenstaande tabel drie eigenschappen/vaardigheden die je niet goed kan 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Haal uit de bovenstaande tabel 3 eigenschappen/vaardigheden die je graag wil leren 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Werkvaardigheden JA NEEN ? Opmerkingen/aanmerkingen 

Ik kan Goed met mijn handen werken     
Goed koken en bakken     
Goed tuinieren en planten verzorgen     
Goed dieren verzorgen     
Goed met mensen omgaan     
Goed met kinderen omgaan     
Goed anderen verzorgen     
Goed anderen helpen met moeilijkheden     
Goed omgaan met akelige, onaangename 
dingen 

    

Goed anderen iets leren     
Goed iets verkopen     
Goed mensen advies geven     
Goed dingen ordenen     
Goed organiseren     
Goed aantekeningen maken     
Goed een verslag of verhaal schrijven     
Goed zwaar werk leveren (sterk zijn)     
Goed werken met de computer     
Goed met machines/apparatuur omgaan     

Ik houd van Hetzelfde werk doen     
Afwisselend werk     
Zittend werk     
Staand werk     
Binnen werken     
Buiten werken     
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Haal uit de bovenstaande tabel drie vaardigheden die je goed kan 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Haal uit de bovenstaande tabel drie vaardigheden die je niet goed kan 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Haal uit de bovenstaande tabel 3 vaardigheden die je graag wil leren 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Haal uit de bovenstaande tabel 3 dingen die je graag doet 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Haal uit de bovenstaande tabel 3 dingen die je minder graag doet 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  



 

           

  

 

  
 

Geef 3 jobs die je graag zou doen (aanvinken wat past + reden) 
 

Leerkracht    …………………………………………………………… 

Verkoper    …………………………………………………………… 

Tuinder     …………………………………………………………… 

Bakker     …………………………………………………………… 

Slager     …………………………………………………………… 

Schilder     …………………………………………………………… 

Winkelbediende   …………………………………………………………… 

In een fabriek werken  …………………………………………………………… 

Auto rijden voor je werk  …………………………………………………………… 

Werken in de horeca  …………………………………………………………… 

Werken in de bouw   …………………………………………………………… 

……………………………………………… …………………………………………………………… 
 

 

Geef 3 jobs die je niet graag doet (aanvinken wat past + reden) 
 

Leerkracht    …………………………………………………………… 

Verkoper    …………………………………………………………… 

Tuinder     …………………………………………………………… 

Bakker     …………………………………………………………… 

Slager     …………………………………………………………… 

Schilder     …………………………………………………………… 

Winkelbediende   …………………………………………………………… 

In een fabriek werken  …………………………………………………………… 

Auto rijden voor je werk  …………………………………………………………… 

Werken in de horeca  …………………………………………………………… 

Werken in de bouw   …………………………………………………………… 

Secretaris    …………………………………………………………… 

Administratief medewerker …………………………………………………………… 

Magazijnier    …………………………………………………………… 

Zorgsector    …………………………………………………………… 

……………………………………………… …………………………………………………………… 



 

           

  

 

 
 
Wat vind je belangrijk om je goed te voelen op je stage/werk? (aanvinken 

wat past) 

Rustige werkplek 

Vertrouwenspersoon 

Geschreven opdrachten 

Steeds dezelfde werkuren 

Een dagschema waarin staat wat ik wanneer, waar, hoe, met wie, 

moet doen 

Zonder tijdsdruk kunnen presteren 

Mogelijkheid tot time-out 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

Hoe kan je je zelfstandig verplaatsen? (aanvinken wat past) 

Met de fiets naar een gekende plaats 

Met de fiets naar een ongekende plaats 

Met de bus naar een gekende plaats 

Met de bus naar een ongekende plaats 

Met de trein naar een gekende plaats 

Met de trein naar een ongekende plaats 

Te voet naar een gekende plaats 

Te voet naar een ongekende plaats 

Met de tram naar een gekende plaats 

Met de tram naar een ongekende plaats 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 
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