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Succes momenten 
We zijn op zoek naar jouw unieke talenten. Het benoemen van deze talenten is soms lastig 

omdat ze vaak zo vanzelfsprekend zijn dat ze je niet meer opvallen. 

Vaak komen deze talenten naar boven op momenten die bij jou een bijzondere positieve 

herinnering hebben gecreëerd, jouw succes momenten. Momenten waarin je je bijvoorbeeld 

sterk gelukkig, krachtig, gewaardeerd en/of trots voelde. Vaak zijn dit momenten waarin je in, 

zoals het heet, in flow was en dingen als vanzelf gingen juist omdat jij jouw unieke talent 

gebruikte. 

Ga terug in je verleden naar minstens 5 van deze momenten. Deze momenten kunnen 

betrekking hebben op werk, maar kunnen ook meer in de privé sfeer liggen. Sluit eventueel je 

ogen voor een heldere herbeleving van het moment. 

Kies voor een heldere beschrijving daarbij voor de STAR methode, een techniek die ook vaak 

in een sollicitatie traject door selecteurs wordt gebruikt. 

 

STAR staat voor: 

Situatie : Wat was de situatie waarin het moment zich afspeelde? 

Taak  : Wat was jouw taak/rol hierin? 

Aanpak : Wat heb jij precies gedaan? Wat waren jouw acties om het resultaat te 

  volbrengen? 

Resultaat : Wat was het resultaat van jouw acties? Wat heb je bereikt met je  

    inspanningen? 

 

1. Beschrijf je succes momenten nu volgens het STAR model. Neem een pagina (of meer) per 

moment (een lijst met voorbeelden is opgenomen in bijlage 1). 

2. Analyseer ook per moment wat er in deze momenten volgens jou essentieel was voor dat 

gevoel van de bijzondere herinnering. Waarom was het voor jou zo’n mooi moment?  

3. Zou je de talenten kunnen omschrijven die je hierbij gebruikte? 

4. Beschrijf ook de gevoelens die je bij deze momenten had (voorbeelden: kracht, trots, 

geluk, liefde, vrijheid, verbondenheid, flow, etc) 
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Bijlage 1 
 

Succes momenten 

Voorbeelden: 

 Gekozen als voorzitter van een vereniging 

 Een team succesvol geleid 

 Een examen gehaald 

 Een wedstrijd gewonnen 

 Een hardloopwedstrijd uitgelopen (sportprestatie) 

 Een goede presentatie gegeven 

 Een wereldreis gemaakt, een bijzondere reis 

 Prijs gekregen voor een prestatie op werk 

 Een artikel geschreven dat werd gepubliceerd 

 Uitgenodigd voor een lezing of symposium 

 Een presentatie voor een groep gegeven 

 Toegelaten tot een opleiding 

 Een compliment ontvangen van een leidinggevende 

 Teruggevraagd worden door een vorige werkgever 

 De succesvolle verovering van een geliefde 

 Een grote besparing hebben gerealiseerd voor een bedrijf 

 Een vriend verrast 

 Je snel succesvol hebben ingewerkt in een nieuwe baan 

 Herstellen na een ziekte 

 Een auto succesvol hebben opgeknapt 

 Een tegenslag in je leven succesvol hebben verwerkt 

 Een promotie hebben gemaakt 

 Iemand snel hebben ingewerkt 

 Iets moois gemaakt hebben 

 De oplossing van een moeilijk probleem hebben gevonden 

 Een feest georganiseerd 

 Bij het Rode Kruis als vrijwilliger verantwoordelijk voor het beheer van eerste hulp 

goederen 

 Etc, etc. 

 

  


