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DOE-TIPS ONA VOOR VRIJWILLIGERS – JE EIGENSCHAPPEN KENNEN 

Dingen die je goed kunt, worden kwaliteiten of competenties genoemd. Iedereen is wel ergens 

goed in. De een is bijvoorbeeld zorgzaam, terwijl de ander creatief of leergierig is.  

Competenties ontwikkel je tijdens je leven door de dingen die je meemaakt. Als je opgroeit met 

veel jongere broertjes en zusjes, leer je bijvoorbeeld zorgzaam te zijn. Als je lang alleen woont, zal 

je zelfstandig worden. En als je met veel collega’s in een team werkt, leer je waarschijnlijk goed 

samenwerken. 

Werkgevers willen weten wat de competenties zijn van iemand die solliciteert. Ze vragen 

bijvoorbeeld naar de goede en slechte eigenschappen. Zo kunnen ze kijken of het 

(vrijwilligers)werk iets voor deze persoon is en of deze persoon binnen de organisatie past. Als je 

werk zoekt, is het dus belangrijk om je competenties te kennen.  

De inburgeraars moeten hun competenties (leren) kennen en hierover leren praten. Hier kunt u als 

vrijwilliger een grote rol in spelen. Door positieve eigenschappen van de inburgeraar te benoemen 

en in gesprek te gaan over zijn of haar kwaliteiten, zal de inburgeraar de eigen competenties leren 

kennen en benoemen.  

In Nederland vinden mensen het normaal om positieve dingen over jezelf te vertellen. Dat is niet 

in alle culturen zo. Houd er bij de begeleiding dus rekening mee dat sommige inburgeraars 

hieraan zullen moeten wennen. U mag dit natuurlijk best benoemen.   

TAFELGESPREK: VERHALEN VAN INBURGERAARS 

Praat samen over de verhalen van de inburgeraars hieronder. Bespreek de beroepen die de 

inburgeraars hebben. Saman en Ghulam noemen verschillende dingen die ze goed kunnen. Wat 

noemen zij? Zijn jullie hier ook goed in? Waarom wel of waarom niet?  

'Alles valt of staat met veiligheid.' 

Saman zat in Iraaks Koerdistan al bij de politie en 

toen hij achttien jaar geleden vluchtte wist hij één 

ding zeker: hij wilde politieagent blijven. Inmiddels is 

hij hoofdagent. 'Ik krijg er energie van als ik iemand 

kan helpen in mijn werk, of dat nu een Friese boer is 

of een allochtoon.'  

'Veiligheid is het allerbelangrijkst. Je kunt een rijk 

land zijn en je kunt praten over geluk, maar alles valt of staat met veiligheid. Dat heb ik gezien in 

Iraaks Koerdistan. Daarom voel ik mij ook geroepen om bij te dragen aan veiligheid, of dat nu in 

Koerdistan is of in Nederland.' 
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'Ik heb een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Ik krijg er energie van als ik iemand kan helpen in 

mijn werk, of dat nu een Friese boer is of een allochtoon. Ik werk op straat: boeven vangen, 

noodhulp, orde handhaven. Ook denk ik mee over het beleid. De vluchtelingenproblematiek vraagt 

een landelijke aanpak. Ik zit in het tijdelijke crisisteam en in verschillende werkgroepen. ' 

'Ik spreek vier talen en heb een Koerdische achtergrond. Soms begrijp ik een situatie daardoor 

beter of sneller. Een groepje jongens met lange baarden leek heftig, waren het extremisten? Dan 

is het handig dat ik de taal spreek. Het bleek mee te vallen. 

'De rijschool is heel belangrijk voor mij. Als je werkt, ontwikkel je jezelf.' 

Ghulam (57) vluchtte in 1998 uit Afghanistan. Na enkele maanden kwamen zijn vrouw en drie 

dochters over. Ghulam heeft een eigen autorijschool. 

'In Afghanistan doceerde ik pedagogiek. Door mijn leeftijd kon ik hier geen leraar meer worden. In 

2004 startte ik autorijschool Danesh: ook een leraarsvak. 'Tijdens de lessen begeleid ik mensen 

stap voor stap naar zelfstandig rijden. Daarbij heb ik veel profijt van mijn vroegere vak. Bij 

pedagogiek heb ik geleerd hoe de hersenen zich ontwikkelen. Nu pas ik die theorie dagelijks toe in 

de praktijk, bij mijn leerlingen. Ongeveer drie op de tien van mijn leerlingen is van buitenlandse 

komaf. Ik spreek Nederlands, Engels, Russisch en met oudere Afghanen spreek ik soms Afghaans.' 

'Het werk geeft mij veel voldoening. Soms ga ik naar een feest en dan zie ik mijn leerlingen aan 

komen rijden. Dan ben ik blij. Het rijbewijs geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen, ze worden 

zelfstandiger en ze kunnen sneller werk vinden.' 

'Sinds twee jaar geeft een van mijn dochters ook rijles op mijn school. Ze studeert psychologie. 

Ook die studie komt in de auto van pas. Je hebt behoorlijk wat 

mensenkennis nodig. Ik geef nu rijles aan een andere dochter, 

Morsal. Zij wil ook graag meehelpen. Daar ben ik blij mee. Ik 

wil graag dat de rijschool blijft bestaan, ook als ik ermee stop.'  

'De rijschool is heel belangrijk voor mij. Als je werkt, ontwikkel 

je jezelf. Ik wil werken tot het einde. Van passief thuiszitten, 

krijg je psychische problemen. Ik adviseer leerlingen ook altijd: 

doe een opleiding, wees actief, zoek snel werk. Dat is beter 

voor je geest. Leerlingen die niet werken, die niet actief zijn, 

leren het autorijden ook langzamer. Zij hebben veel negatieve 

gedachten in hun hoofd. Door werken krijg je meer 

zelfvertrouwen. Dan gaat het leren in de auto ook sneller.' 

Gebaseerd op: www.vluchtelingenwerk.nl  
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TAFELGESPREK: HOBBY’S EN ACTIVITEITEN 

Iedereen heeft kwaliteiten. Welke kwaliteiten dat zijn, zie je vaak terug in het dagelijks leven. Zo 

zal een handige cursist misschien veel klussen in huis, een gastvrije cursist etentjes voor familie en 

vrienden organiseren en een creatieve cursist zelf kleding maken. Je kunt dus veel te weten komen 

over iemands  kwaliteiten, door te praten over de dagelijkse bezigheden.  

Voer een gesprek over de dagelijkse bezigheden van de cursist. Bedenk steeds samen welke 

kwaliteiten bij deze activiteiten passen. Vertelt een inburgeraar bijvoorbeeld dat hij iedere 

zaterdag voetbalt, dan is hij waarschijnlijk sportief en kan hij goed samenwerken. Vertelt een 

inburgeraar dat hij een instrument bespeelt, dan is hij misschien wel creatief, geduldig, leergierig 

of gevoelig. U kunt ook vragen hoe het vroeger was in het land van herkomst. Misschien vindt de 

inburgeraar het fijn om daarover te vertellen. Maar als iemand veel trauma’s heeft, dan roept het 

misschien verdriet op. 

Denk bij het gesprek aan de volgende vragen:  

• Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? Wat deed je vroeger graag in je vrije tijd? 

• Wat betekent muziek voor jou? Maak je zelf muziek of luister je naar muziek?   

• Welke sporten vind je leuk? Heb je wel eens een sport gedaan?  

• Wat voor klusjes doe je allemaal in huis? Wat deed je vroeger? 

• Komen er wel eens mensen (familie of vrienden) bij je eten? Hoeveel mensen komen er 

dan? Hoe organiseer je dat?  

• Help je wel eens bij een vereniging? Wat doe je dan? 

• Help je wel eens bij je kinderen op school? Wat doe je dan?  

• Waarvoor komen mensen naar jou toe? Waar kun jij jouw vrienden en familie bij helpen? 

 

ACTIVITEIT: COMPETENTIES BENOEMEN 

Niet alle inburgeraars zijn zich bewust van de eigen kwaliteiten. Vaak moeten zij in Nederland 

‘opnieuw’ beginnen. Door de verhuizing zijn ze vaak hun baan en netwerk kwijt. Dat kan 

samengaan met onzekerheden.  

Bij allerlei activiteiten die u samen met de inburgeraar kunt doen, kunt u letten op de kwaliteiten 

en competenties die de inburgeraar heeft. Ga bijvoorbeeld naar de markt of de bibliotheek, ga 

samen klussen, kleding maken, of samen koken. U kunt hierbij opletten of u bepaalde kwaliteiten 

en competenties ziet. Benoem deze steeds. Zo geeft u positieve feedback. Hieronder vindt u enkele 

voorbeelden:  

• Wat heb je goed onderhandeld over de prijs. Je kunt goed overtuigen. 

• Wat doe je dat mooi en precies.  Ik zie dat je heel nauwkeurig werkt.  
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• Wat knap hoe je precies ziet of het past. Je hebt volgens mij een goed ruimtelijk inzicht.  

• Wat fijn dat je mij en de anderen zo goed helpt. Ik vind je erg behulpzaam. 

• Wat heb je dat leuk bedacht. Daar moet je erg creatief voor zijn.   

• Wat knap dat je dit zelf hebt gemaakt. Dat doe je erg handig. 

ACTIVITEIT: LEVENSLIJN TEKENEN 

Competenties ontwikkel je gedurende je leven. Het is daarom goed om te praten over de 

belangrijke momenten uit het leven van de inburgeraar. Teken een lijn op een groot vel papier. 

Schrijf het geboortejaar van de inburgeraar aan het begin van de lijn en schrijf het huidige jaartal 

aan het einde. Laat de inburgeraar nu op de lijn de belangrijke momenten in zijn leven aangeven. 

Denk hierbij aan het moment waarop de inburgeraar naar Nederland kwam, een diploma-

uitreiking, de eigen bruiloft, geboortes van kinderen, de eerste baan et cetera.   

Voer vervolgens een gesprek aan de hand van de levenslijn. Welke competenties heeft de 

inburgeraar op verschillende momenten laten zien of juist ontwikkeld? Praat daar samen over. 

Heeft de inburgeraar een diploma gehaald, dan is hij misschien wel leergierig, intelligent of 

ambitieus. Heeft de inburgeraar kinderen, dan is hij misschien wel zorgzaam of flexibel. Heeft de 

inburgeraar een lange reis naar Nederland gemaakt, dan heeft hij waarschijnlijk 

doorzettingsvermogen getoond.   

 

ACTIVITEIT: SPIEGEL JEZELF SPEL 

Speel samen met de inburgeraar het Spiegel-jezelf-spel van 

Dubbelzes uitgeverij (ISBN 978-90-819302-60). Met dit 

kwaliteitenspel ontdekken jullie hoe goed jullie elkaar kennen. Hoe 

ziet u de inburgeraar en hoe ziet de inburgeraar u? Anderen zien 

vaak kwaliteiten en competenties waar iemand zich nog niet van 

bewust is.  

 

Doordat de inburgeraar met dit gezelschapsspel zijn of haar sterke 

eigenschappen leert kennen, bouwt de inburgeraar aan een positief 

zelfbeeld en groeit het zelfvertrouwen. Het spel is te bestellen via 

de volgende link: http://www.spiegel-jezelf-spel.nl/.   

Voorbeelden uit het spel:  

‘Ik vind het kaartje met grappig erop goed bij jou passen omdat je mij zo vaak aan het lachen maakt’. 

‘Ik geef jou het kaartje dapper, omdat je helemaal alleen met de bus hierheen bent gekomen.’ 

‘Ik vind het kaartje behulpzaam bij jou passen, omdat je altijd helpt met opruimen’. 
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PRAKTIJKOPDRACHT: INTERVIEW BEKENDEN  

Sommige inburgeraars vinden het lastig om hun goede eigenschappen te zien of te benoemen. Dit 

is in sommige culturen ook niet gebruikelijk. Het kan dan helpen om hiernaar te vragen bij 

mensen die dichtbij de inburgeraar staan. Bekenden kunnen zodoende helpen om de kwaliteiten 

van de inburgeraar in kaart te brengen.  

Laat de inburgeraar aan verschillende bekenden vragen welke goede eigenschappen hij bezit en in 

welke situaties dat duidelijk wordt. De inburgeraar kan bijvoorbeeld praten met familieleden of 

kennissen. Dit mag natuurlijk ook in de eigen taal.  

Ook kan de inburgeraar het aan u vragen. Vul het schema in en bespreek de antwoorden samen. 

Geven veel mensen dezelfde antwoorden? Is de inburgeraar het overal mee eens? 

 

   
 

Vraag aan drie personen (familie, vrienden of bekenden) welke goede eigenschappen u hebt. 

 

 

 Eigenschap 1 Eigenschap 2 Eigenschap 3 
 

Naam persoon 1 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Naam persoon 2 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Naam persoon 3 

: 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 

 

Ik ben goed in: 

 

 

Dat zie je als: 
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ACTIVITEIT: DE EIGEN COMPETENTIES 

Als u de vorige opdrachten met de inburgeraar heeft uitgevoerd, heeft de inburgeraar 

waarschijnlijk een beeld van de eigen competenties. Bespreek deze competenties nog eens samen 

en schrijf ze op.   

 

Ik ben:          Ik ben: 

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

 

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

 

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

 

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

 

TAFELGESPREK: COMPETENTIES IN BEROEPEN 

Bekijk de afbeeldingen van verschillende beroepen. Bespreek samen waar deze mensen goed in 

moeten zijn en welke competenties zij moeten hebben. U kunt de inburgeraar ook vragen in welke 

beroepen hij goed zou zijn en in welke helemaal niet. Waarom is dat zo?  
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TAFELGESPREK / ACTIVITEIT: EIGENSCHAPPEN EN COMPETENTIES IN FILMPJES 

Bespreek samen welke competenties nodig zouden zijn voor het wensberoep van de inburgeraar. 

Moet je hiervoor slim, dapper of sportief zijn? Is belangrijk dat je nauwkeurig of zelfstandig bent 

of juist goed kunt samenwerken? Vraag de inburgeraar hoe hij hier over denkt. Bespreek ook 

steeds waarom een competentie nodig is. Voor welke taken is dit belangrijk? Wat gebeurt er als 

een werknemer niet over deze competentie beschikt?  

Ga daarna naar de website http://www.mijnzzp.nl of http://www.internettv.roc.nl en zoek naar 

filmpjes van het wensberoep van de inburgeraar. Bekijk het filmpje een paar keer achter elkaar.  

Worden hier competenties in genoemd? U hoort de competenties waarschijnlijk eerder dan de 

inburgeraar. Schrijf de competenties en eigenschappen op. Vraag aan de inburgeraar of hij bij het 

opnieuw afspelen van het fragment de competenties en eigenschappen nu ook hoort/ziet. 

Praat met de inburgeraar over de competenties. Komen deze overeen met de competenties die de 

inburgeraar zelf al had bedacht?  

  

ACTIVITEIT: COMPETENTIES IN VACATURES 

In vacatures worden vaak competenties genoemd. Sommige competenties zijn algemeen. Zo is 

het altijd goed als je behulpzaam bent, goed kunt luisteren of goed kunt samenwerken. Ook 

zoeken veel werkgevers naar mensen die flexibel zijn.  

Voor sommige beroepen heb je speciale competenties nodig. Zo moet een profvoetballer sportief 

zijn, een boekhouder moet nauwkeurig kunnen werken en voor een ober is het belangrijk dat hij 

gastvrij is.  

Welke competenties nodig zijn voor een beroep, kunt u vinden in vacatures. Zoek samen met de 

inburgeraar naar vacatures voor het wensberoep. Op de volgende websites kunt u vacatures 

vinden: 

• www.indeed.nl 

• www.jobbird.nl 

• www.werk.nl 

• www.monsterboard.nl 

• www.nationalevacaturebank.nl 

Bekijk de vacatures samen. Welke competenties worden genoemd? Heeft de inburgeraar deze 

competenties? Waarom (niet)? Waar kan hij nog aan werken?    
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Op welke website heb je gezocht?  

 

Welke competenties worden genoemd?  

 

Heb je deze competenties?  

 

Past dit beroep bij je?  

 

Waarom wel of waarom niet?  

 

 

PRAKTIJKOPDRACHT: INTERVIEW BEROEPSBEOEFENAARS  

Mensen die een beroep beoefenen, kunnen vaak goed vertellen welke kwaliteiten nodig zijn om de 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Laat de inburgeraar aan beroepsbeoefenaren vragen welke 

competenties zij bezitten en naar welke competenties hun bedrijf op zoek is. Bespreek de 

antwoorden samen.  

 

Denk bij het interview aan de volgende vragen: 

• Hoe heet uw beroep? 

• Wat voor eigenschappen moet iemand hebben in dit beroep? 

• Waarom zijn deze eigenschappen nodig? 

• Naar wat voor soort mensen zoekt uw bedrijf?  

 

Wij zoeken mensen die: 
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ACTIVITEIT: COMPETENTIES  

Praat samen over de competenties die nodig zijn voor het wensberoep van de inburgeraar. Moet 

de inburgeraar zelfstandig kunnen werken of juist kunnen samenwerken? Is het belangrijk dat de 

inburgeraar sportief is, of is het belangrijk dat er nauwkeurig gewerkt wordt? Vul samen de tabel 

in. Bespreek ook waarom dit zo is.  

 

 

  
Voor mijn wensberoep moet ik zelfstandig kunnen werken. 

 

  

Voor mijnwensberoep moet ik goed kunnen samenwerken. 

 

  

Voor mijn wensberoep moet ik sportief zijn.  

 

  

Voor mijn wensberoep moet ik gastvrij zijn.  

 

  

Voor mijn wensberoep moet ik flexibel zijn.  

 

  

Voor mijn wensberoep moet ik nauwkeurig zijn.  

 

  

Voor mijn wensberoep moet ik behulpzaam zijn.  

 

  

Voor mijn wensberoep moet ik handig zijn.  
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PRAKTIJKOPDRACHT: WERKEN AAN COMPETENTIES 

Als de inburgeraar een goed beeld heeft van de eigen competenties, weet hij vast ook aan welke 

competenties hij nog kan werken. Praat hier samen over. Waar wil de inburgeraar graag beter in 

worden? Waarom is dat zo?   

Stel vervolgens samen een actieplan op. Wat kan de inburgeraar doen om deze competentie te 

versterken? Bedenk samen concrete acties. Geeft de inburgeraar bijvoorbeeld aan dat hij beter wil 

worden in zelfstandig werken, bedenk dan samen welke acties hij zelfstandig kan ondernemen en 

hoe hij zich daarop kan voorbereiden.  

 

Hier wil ik nog beter in worden:  
 
 
 
 
 

Dat kan ik op de volgende manier doen:  
 
 
 
 
 


