
BIJLAGE II  Overzicht eigen zielsthema’s 

 
Deze bijlage staat in het boek ‘Werken vanuit Bezieling’ op pagina 214-216. Als je niet in het 
boek wilt schrijven, kun je dit document printen, zodat je ermee kunt werken. 

 
Als je meer zicht wilt krijgen op je eigen zielsthema’s, is het zinvol om gebruik te maken van 
het overzicht op bladzijde 216 en dit in te vullen. De werkwijze is daarbij als volgt: 
 
1. Met behulp van de beschrijving van de verschillende levensgebieden in hoofdstuk 3, 

maak je een eerste selectie ten aanzien van mogelijke zielsthema’s. Ga daarbij als volgt 

te werk: 
a. Lees de tekst per paragraaf, te beginnen met 3.2 (levensgebied 1). Als je de paragraaf 

uit hebt, geef dan in het overzicht de mate waarin je jezelf herkende in de tekst aan 
onder het kopje ‘herkenbaarheid’ door te omcirkelen: - (niet herkenbaar) +/- 
(enigszins herkenbaar) + (herkenbaar) of ++ (heel herkenbaar).  

b. Herhaal stap a. voor elk van de volgende paragrafen. Als je het hoofdstuk uit hebt, 
zijn alle twaalf levensgebieden de revue gepasseerd. De meest herkenbare daarvan 
(met een + of ++) ga je verder onderzoeken aan de hand van hoofdstuk 4. 
 
Als je weinig tijd hebt, kun je de herkenbaarheid van de verschillende 
levensgebieden ook invullen zonder eerst de betreffende paragrafen uit hoofdstuk 3 

te lezen. Het resultaat kan dan wat minder nauwkeurig zijn. 
 
2. In hoofdstuk 4 worden de verschillende kenmerken van zielsthema’s toegelicht. Ze staan 

in de vorm van stellingen op pagina 216. Daarbij ga je per kenmerk na of dit van 
toepassing is op elk van de meest herkenbare levensgebieden. Je kunt dat op twee 
manieren doen: 
a. Per kenmerk. Ga per kenmerk na op welk levensgebied(en) dit van toepassing is en 

kruis dit aan in het overzicht. Kijk daarbij alleen naar de meest herkenbare 
levensgebieden. Als je meer wilt weten over een kenmerk, lees dan de betreffende 
paragraaf in hoofdstuk 4. 

b. Per levensgebied. Ga voor de meest herkenbare levensgebieden per levensgebied na 

welke van de kenmerken daarop van toepassing zijn en kruis deze aan in het 
overzicht. Het kan daarbij zinvol zijn om eerst de tekst van de betreffende paragraaf 
in hoofdstuk 3 nog eens te lezen. 

 
Als je alle kenmerken op deze manier hebt beoordeeld, is je overzicht compleet: per 
levensgebied dat belangrijk voor je is, zijn de kenmerken aangekruist die daarop van 
toepassing zijn. Hoe meer kenmerken bij een bepaald levensgebied aangekruist zijn, 
des te groter de kans dat het daarbij om je zielsthema’s gaat. 

 

Het resultaat van bovenstaande aanpak is dat het aantal levensgebieden waarop je 

zielsthema’s kunnen liggen, verder is teruggebracht. Er zijn daarbij twee mogelijkheden. Als 
er een of twee levensgebieden zijn waarop veel meer kenmerken van toepassing zijn dan op 
de andere levensgebieden, dan kun je ervan uitgaan dat het om je zielsthema’s gaat. Is er 



sprake van drie, vier of vijf levensgebieden die hoog scoren, dan kun je zeggen dat het hierbij 
meestal gaat om zielsthema’s in combinatie met belangrijke persoonlijkheidsthema’s15. Als 
je het onderscheid tussen deze twee verder wilt uitzoeken, is het zinvol om met anderen in 
gesprek te gaan naar aanleiding van het ingevulde overzicht. Je kunt uiteraard ook een coach 
raadplegen die daar ervaring mee heeft16.  

 

Kenmerken van zielsthema’s 
 
De verschillende kenmerken van zielsthema’s zijn (het nummer van de paragraaf staat 
erachter): 

 
1. Energie: ik krijg energie als ik met dit onderwerp bezig ben (4.2). 

2. Flow: ik vergeet de tijd als ik met dit onderwerp bezig ben (4.3).  

3. Zingeving: ik vind het heel zinvol om met dit onderwerp bezig te zijn (4.4).  

4. Hoogsensitiviteit: op dit gebied komen bij mij veel prikkels binnen (4.5). 

5. Intuïtieve wijsheid: op dit gebied weet ik intuïtief meer dan ik zou verwachten (4.6). 

6. Kwetsbaarheid: op dit gebied voel ik me regelmatig kwetsbaar (4.7). 

7. Vrijheid: op dit gebied heb ik ruimte en vrijheid nodig (4.8). 

8. Kwaliteit: op dit gebied wil ik echt kwaliteit leveren (4.9).  

9. Vernieuwing: op dit gebied heb ik de behoefte om vernieuwend bezig te zijn (4.10). 

10. Algemeen belang voorop: op dit gebied geef ik voorrang aan het algemeen belang 

(4.11). 

11. Anders zijn dan anderen: op dit gebied voel ik me regelmatig anders dan anderen 

(4.12). 

 

Levensgebied                   Herkenbaarheid           Kenmerken (aankruisen) 
                                                                                 (omcirkelen)         1   2    3   4    5    6   7   8    9 10 11  
1. Ondernemen en initiatieven nemen - +/- + ++            
2. Bouwen en ontwikkelen - +/- + ++            
3. Communicatie en informatie - +/- + ++            
4. Zorg en bescherming - +/- + ++            
5. Zelfexpressie en plezier - +/- + ++            
6. Dienstverlening en gezondheid - +/- + ++            
7. Relaties en balans - +/- + ++            
8. Onderzoeken en transformeren - +/- + ++            
9. Horizon verruimen en visie ontwikkelen - +/- + ++            
10. Maatschappelijke positie en gezag - +/- + ++            
11. Sociale leven en groepen - +/- + ++            
12. Spiritualiteit en zingeving - +/- + ++            

 

 


