
 

Module 1: Power 
Om dieper tot de kern te komen, begin je met het beantwoorden van een aantal 
vragen. Op pagina twee vind je een tabel waar je de antwoorden in kan vullen. 
 
 
Opdracht 1 
Beantwoord de volgende vragen eerst voor jezelf. Overleg met niemand, laat jouw 
gedachten helemaal de vrije loop. Gebruik maximaal twee woorden per antwoord. 
Schrijf de antwoorden op deze vragen op in de daarvoor bestemde vakken in de 
tweede kolom (blad 2).  
 

1. Waarin ben ik beter dan de meeste mensen die ik ken?  
 

2. Als ik terugdenk aan een moment waarop ik iemand in mijn omgeving echt 
verbaasd heb met wat ik kon, wat deed ik toen? 
 

3. Waar krijg zo veel energie van dat ik het elke dag zou kunnen doen?  
  
 
 
Opdracht 2 
Stel drie mensen die jou goed kennen de onderstaande vragen. Ook hier geldt; Gebruik 
maximaal twee woorden per antwoord. Schrijf de antwoorden op deze vragen op in de 
daarvoor bestemde vakken in de tweede kolom (blad 2).  
 

4. Waarin vind je mij beter dan de meeste mensen die je kent?  
 
5. Wat was een moment waarop ik jou echt verbaasd heb met wat ik kon? 
 
6. Wanneer heb ik jou geïnspireerd met iets dat ik deed?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Opdracht 3 
Kijk naar de antwoorden die je hebt ingevuld in de tweede kolom. 
Welke van de bovenstaande activiteiten kosten je energie? Streep die door. 
Welke van de bovenstaande woorden geven je energie? Omcirkel die. 

Vragen voor jou Jouw antwoord (max. 2 
woorden) 

Effect op anderen 

Waarin ben ik beter dan de 
meeste mensen die ik ken? 

Als ik terugdenk aan een 
moment waarop ik iemand in 
mijn omgeving echt verbaasd 
heb met wat ik kon, wat deed ik 
toen? 
Waar krijg ik zoveel energie van 
dat ik het de hele dag zou 
kunnen doen? 

Vragen voor een ander Andermans antwoord 
(max. 2 woorden) 

Effect op anderen 

Waarin vind je mij beter dan de 
meeste mensen die je kent? 

Wat was een moment waarop 
ik jou echt verbaasd heb met 
wat ik kon? 

Wanneer heb ik jou 
geïnspireerd met iets dat ik 
deed? 



Opdracht 4 
Wat zijn de effecten die mensen ervaren van de omschreven activiteiten en 
gebeurtenissen? Vul bij vraag 1 t/m 3 zelf in wat jij denkt dat er gebeurt met de mensen 
om je heen. Vraag bij vraag 4 t/m 6 ook aan de mensen om je heen hoe zij dit ervaren, 
vul dit niet voor hen in. Vul dit ook niet in door subtiel de vraag sturend te stellen. 
Vraag open: “Wat deed het met je toen dit en dit gebeurde?” en breng de antwoorden 
evt. terug tot de kernwoorden. ‘Gevoel van ondersteuning’ wordt ‘ondersteuning’, etc. 

Opdracht 5 
Kijk goed naar de effecten die je hebt opgeschreven. Wat is de rode draad tussen al 
deze effecten? Wat is de onderliggende kracht waar zowel jij als de mensen die je hebt 
gevraagd het (een soort van) over eens zijn? Die onderliggende kracht noemen we het 
Master-effect. Omschrijf op de onderstaande regel jouw Master-effect. 

Opdracht 6 
Spreek nu de onderstaande zin hardop uit en vul een van de omcirkelde woorden in: 

“Mijn kracht is … [omcirkelde activiteit], daarmee raak ik mensen en [ingevulde 
mastereffect].” 

Voorbeeld  
“Mijn kracht is mensen ontstressen, daarmee raak ik mensen en hebben ze meer 
energie.” 

Als je dit drie keer hardop hebt gezegd, voelt het als iets dat waar is? Zo ja, schrijf de 
zin dan op je blueprint bij “Power Statement”. Zo nee, probeer een van de andere 
omcirkelde woorden en kijk of deze voelt als waarheid.  

Voelt geen van de omcirkelde woorden als waarheid? Dat kan, misschien ben je dan 
nog niet diep genoeg gegaan? Probeer terug te gaan naar opdracht 1 en doorloop alle 
stappen nog eens.  

Gelukt? Gefeliciteerd, je hebt je eerste (grote) stap gezet in deze Starter Academy. Je 
bent lekker bezig! En wees gerust, het wordt hierna eenvoudiger. 

Lukt het na 3 keer nog niet? Neem dan gerust contact met ons op via 
academy@braenworks.com 
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