
 

  

 

 
 

 

 

Kernkwadranten – Daniel Ofman 
 

Het kernkwadrant is een model dat eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart brengt. 

Het is ontworpen rondom de begrippen kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. In het model 

wordt de onderlinge samenhang zichtbaar. 
 

Kjenning gebruikt dit model onder andere bij trainingen rondom persoonlijke effectiviteit en bij 

individuele coaching. Het is een hulpmiddel voor zelfinzicht, het definiëren van ontwikkelpunten en 

het analyseren en bespreekbaar maken van problemen in interactie. 
 

Kernkwaliteit 

Een kernkwaliteit is “een eigenschap die tot 

het wezen (de kern) van een persoon 

behoort. De kernkwaliteit 'kleurt' een mens, 

het is de specifieke sterkte waar we bij hem 

direct aan denken." 
 

Ieder mens heeft vier of vijf kernkwaliteiten 

die hij -vaak onbewust- dagelijks inzet. In 

het werk en leven is het ook van belang om 

die dingen te doen, waarbij iemand zijn 

kernkwaliteiten goed kan benutten. Dan zit 

hij als het ware "in zijn kracht". 
 

 

Doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, assertiviteit, zelfvertrouwen en flexibiliteit en 

verantwoordelijkheid zijn een paar voorbeelden van kernkwaliteiten. 
 

Valkuil 

Een valkuil is een "teveel van het goede", oftewel een doorgeslagen kernkwaliteit. De kernkwaliteit 

ontaardt dan in wat anderen ervaren als een slechte eigenschap. De medewerker die heel 

nauwkeurig werkt, wordt -als hij in zijn valkuil stapt- pietluttig of perfectionistisch. 
 

Welke valkuil bij iemands kwaliteit past, verschilt per persoon. Door je valkuilen te kennen, 

ontwikkel je een soort alarmbel die gaat rinkelen als je doorslaat. 
 

Uitdaging 

Een uitdaging is iemands leerpunt en zorgt ervoor dat de kernkwaliteit ook daadwerkelijk een 

kwaliteit blijft en niet ontaardt in een valkuil. Uitdagingen zorgen ervoor dat en kernkwaliteit dus in 

evenwicht is omdat ze altijd het positieve tegenovergestelde van de valkuil zijn. De uitdaging bij de 

valkuil 'nauwkeurig' zou dus 'loslaten' kunnen zijn. Dit houdt in dat de nauwkeurige medewerker ook 

moet leren bij tijd en wijle dingen los te laten. 
 

Weet je wat je uitdagingen zijn, dan weet je ook in welke richting je je moet ontwikkelen. 
 

Allergie 

Een allergie is een eigenschap van anderen waar iemand een grondige hekel aan heeft. De meeste 

mensen hebben een allergie voor het teveel van hun uitdaging. Iemands allergie is dan ook het 

negatief tegenovergestelde van je eigen kernkwaliteit. Een nauwkeurige medewerker zal 

waarschijnlijk gek worden van onzorgvuldige mensen die het niet zo nauw nemen met details. 
 

Toch zit er onder de allergie 'onzorgvuldigheid' ook een kwaliteit van diegene voor wie je allergisch 

bent, namelijk 'loslaten'. De medewerker kan dus veel kunnen leren van zijn allergie, want loslaten 

is tenslotte zijn uitdaging.  



   

Overzicht met veelvoorkomende kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. 
 

Kernkwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging 

Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief 

Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig 

Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid 

Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie 

Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren 

Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief 

Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact 

Consequent Star Met de wind meewaaien Flexibel 

Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline 

Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld 

Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren 

Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen 

Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme 

Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact 

Flexibiliteit Zwabberigheid Dogmatisch Standvastigheid 

Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid 

Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit 

Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig 

Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom 

Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid 

Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid 

Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid 

Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten 

Krachtig Agressief Passief Terughoudend 

Loyaliteit Onderdanigheid Oneerlijkheid Zelfvertrouwen 

Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit 

Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit 

Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid 

Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen 

Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert 

Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig 

Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid 

Rust Traagheid Opgefokt Energiek 

Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid 

Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust 

Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef 

Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen 

Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid 

Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk 

Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden 

Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid 

Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten 

 


