
Kort begeleidend schrijven bij 'Authentieke Presentatie Template' 

Ik ben trots op ... Gebruik dit veld om op te schrijven welke activiteiten of behaalde resultaten 
jou trots maakt. Belangrijk is ook om kort toe te lichten waarom het je trots 
maakt. Vaak ervaren we zingeving als we trots zijn, 
 
Het vertelt namelijk veel over jou als persoon. Niet alleen je waarden die je 
hebt komen naar voren, maar ook je talenten/vaardigheden. 
 

Ik ben goed in ... Dit veld is echt bedoeld om je talenten en vaardigheden te noteren. Stap 
niet in de val om twintig competenties te noteren, maar houd het tot 
maximaal drie. Gebruik drie termen die jou omschrijven (of zoals bekenden 
van jou je zouden omschrijven). 
 
Talenten zijn aangeboren karaktereigenschappen. Ze omschrijven wie je 
bent en waar je voor staat. Vaak ontwikkelen we vaardigheden om onze 
talenten zichtbaar te maken aan de wereld. 
 

Dit los ik op ... Hier komt een stukje 'sales' aan bod. Welk probleem kan jij oplossen voor 
een werkgever? Besef dat het werken vanuit loondienst betekent dat je 
jouw tijd en expertise geeft in ruil voor salaris. 
 
Uiteraard moet de werkgever wel wat hebben aan jouw expertise. Het is dus 
goed om te weten welke problemen, waar een werkgever mee kampt, jij 
kan oplossen. 
 

Ik ben dankbaar 
voor ... 

Dankbaarheid is een erg sterk positief gevoel en dient veelal als basis van 
een gebalanceerd (werk)leven. Kan je herinneren dat je een keer dankbaar 
was toen je werkte? Bood iemand je een kans of bood iemand je een 
luisterend oor toen je het nodig had? 
 
Dankbaarheid kan ook zitten in het resultaat dat je hebt bereikt om anderen 
te helpen. Een gevoel van zingeving. 
 

Ik hecht veel waarde 
aan ... 

Welke waarden omtrent arbeid zijn belangrijk voor jou? Ben je juist iemand 
die graag zelfstandig (autonoom) te werk gaat of voel je je meer thuis 
binnen een bruisende organisatie? Zijn het behalen van concrete 
doelstellingen belangrijk voor je of ben je juist op zoek naar flexibiliteit en 
veel eigen inbreng? 
  

Ik wil bereiken dat ... Wat is jouw 'Waarom'? Wat inspireert jou om 's ochtends veel te vroeg uit je 
bed te komen om naar het werk te gaan? Wat prikkelt jou? Welk 
maatschappelijk probleem wil je meehelpen oplossen, wat is het grotere 
doel? 
 
Je kan bijvoorbeeld de administratie doen voor een kinderdagverblijf. Je 
bent daar goed in. Maar het grotere doel is misschien wel dat je wil dat 
kinderen een veilige en fijne plek hebben waar ze naartoe kunnen gaan als 
de ouders aan het werk zijn. Het lot van de kinderen gaat je aan het hart. En 
jij helpt mee, als tandwieltje binnen het systeem, om die wens waar te 
maken. 



 
De velden zijn express klein gemaakt zodat het je dwingt om conreet en helder je punt te 
formuleren. Je kan eventueel ook steekwoorden gebruiken. Probeer niet te vervallen in  cliches maar 
blijf authentiek. Wat je opschrijft moet resoneren met wie je bent en waar je voor staat. 
 
Het template zelf is nogal saai. Dit heb ik express zo gedaan. Je kan zelf het template van kleuren 
voorzien als je dat wil (zie screenshot). 
 

 
 
Het veld waar je de foto in kan plaatsen is niet 'reactief', je kan er dus niet een foto in slepen. Gebruik 
het veld om een foto te plaatsen of verwijder het veld als de foto kleiner is. 
 
Je kan het Word document kosteloos omzetten naar PDF via deze website. 
 
Voor vragen omtrent de template ... 

 ... mag je me mailen via matthijs@creatingsmiles.nl 

 ... mag je een gratis 30 min belafspraak inplannen 

 ... kan je deelnemen aan een Live Webinar 

 ... kan je je verdiepen in het onderwerp talentgericht werken door het gratis e-book te 
downloaden 'Het Wordt Eens Tijd! - in 5 stappen werken vanuit je talent' 

 ... kan je het artikel 'Waarom solliciteren meer weg heeft van Tinder dan dat je denkt' lezen 

 ... kan je de online cursus Talentgericht Werken volgen 
 
Zou je het logo rechtsonderin willen laten staan? Delen van dit document is toegestaan en wordt 
zeer gewaardeerd. Tag me gerust in je bericht als je de template online zet! 
 
Succes en warme groet, 
 
Matthijs Ypenburg 
Loopbaancoach bij Creating Smiles 
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