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Je sterke kanten gebruiken in uitdagende tijden:

Een korte handleiding bij het gebruik van de vragenlijsten om sterke kanten te ontdekken

Dr. David P. Bernstein 

Wat is een Gezonde Volwassene-kant, een Gezonde Volwassene-modus?

Wij allemaal hebben een Gezonde Volwassene-kant, een kant van onszelf die ons helpt om te 
functioneren en onze behoeften op gezonde, aangepaste manieren te (doen) vervullen. Niemands 
Gezonde Volwassene-kant werkt perfect. Dat kan vooral moeilijk zijn, als wij met moeilijke of 
ongewone omstandigheden worden geconfronteerd. Het is de bedoeling om de sterke kanten die wij 
hebben te herkennen en waarderen, de eigenschappen die al onderdeel zijn van onze eigen Gezonde 
Volwassene-kant, en stapjes te gaan maken om die te gebruiken om aan onze behoeften te (doen) 
beantwoorden. Op die manier zul je beter gaan functioneren en je beter gaan voelen.

Hoe kan ik de twee vragenlijsten gebruiken om mijn eigen sterke kanten te ontdekken?

Ik heb twee vragenlijsten ontwikkeld om je te helpen je sterke kanten te ontdekken: de Bernstein 
Sterktes Schaal (BSS) en de Bernstein Lijst van 48 Persoonlijke Sterktes (BLS). De BSS vraagt je om een 
score toe te kennen aan een aantal uitspraken, die je persoonlijke eigenschappen beschrijven. De BLS 
bestaat uit een aantal bijvoeglijke naamwoorden die sterke kanten beschrijven. Omcirkel de woorden 
die jezelf het best beschrijven. Je kunt beide invullen en de scores erop vergelijken, aangezien zij 
elkaar aanvullen bij het inschatten van je sterke kanten. Door ze samen te gebruiken kun je een breder 
inzicht in je eigen sterke kanten krijgen. 

Wat zijn de 16 Sterke kanten van de Gezonde Volwassene?

De 16 Sterke kanten van de Gezonde Volwassene zijn positieve eigenschappen of sterke kanten die 
het ons mogelijk maken om ons aan te passen aan de uitdagingen van het menselijk bestaan. Veel 
theoretici hebben het zelf of de persoonlijkheid beschreven als een dynamisch systeem dat een aantal 
taken in het leven vervult: tot een gevoel van persoonlijke identiteit komen; emotionele zelfregulering 
bewaren (inclusief zelfwaardering); emotionele verbinding met anderen vergemakkelijken; en de 
complexiteit van het leven in groepen mensen goed hanteren. In deze visie heeft het zelf zich 
ontwikkeld vanuit onze fundamentele natuur als sociaal dier, die vereist dat wij ons aanpassen aan 
complexe sociale omgevingen om in onze emotionele en fysieke behoeften te voorzien.

Na het uitgebreid bestuderen van de literatuur over het op een gezonde manier als volwassene 
functioneren en psychologisch welzijn heb ik een vier factoren (d.w.z. dimensionaal) model van de 
Gezonde Volwassene ontwikkeld dat de volgende specifieke sterke kanten omvat:



2 

1. Identiteit – Heeft een duidelijk zelfbewustzijn, is zich bewust van de eigenschappen die hem 
tot een individu maken

2. Zelfreflectie – Kan naar zichzelf kijken om zijn gevoelens, overtuigingen en gedragingen te 
onderzoeken

3. Zelfvertrouwen – Gelooft in zichzelf, vertrouwt op zijn mogelijkheden, sterke kanten en 
oordeel

4. Assertiviteit – Komt voor zichzelf op, voor zijn rechten, behoeften en overtuigingen
5. Verbeeldingskracht – Is creatief en rijk aan hulpbronnen, kan zijn verstand gebruiken om 

problemen en oplossingen te bekijken, zich toekomstige scenario's voorstellen

Factor 2 – Zelfregulatie (5 sterke kanten) – Reguleert emoties, impulsen, gedachten en gedrag

Factor 3 – Verbinding (4 sterke kanten) – Gaat betekenisvolle, wederzijdse relaties aan

Factor 4 – Transcendentie (2 sterke kanten) – Streeft naar hogere doelen of waarden in het leven en binnen
                  menselijke relaties

15. Dankbaarheid – Dankbaar, blij met wat hij krijgt; waardeert dingen in plaats van deze maar
normaal te vinden

16. Wijsheid – Zoekt waarheid, kennis. levenslessen; laat goed beoordelingsvermogen zien;
leert van ervaringen

Factor 1 - Zelfsturing (5 sterke kanten) – Bepaalt en realiseert de koers van zijn eigen levens 

6. Emotionele Balans – Blijft geconcentreerd, blijft emotioneel in balans, herstelt zich snel na emotionele 
triggers

7. Veerkracht – Hanteert stress en moeilijkheden; buigt, maar barst niet en herstelt zich
8. Zelfcontrole – Stopt en denkt eerst en handelt daarna; kan acute wensen uitstellen en omgaan met 

frustratie
9. Zelfzorg – Draagt zorg voor zijn emotionele en lichamelijke gezondheid en welzijn

10. Realiteitstoetsing – Gaat na of zijn ideeën, gevoelens en waarnemingen feitelijk, objectief en rationeel zijn

11. Empathie – Voelt en begrijpt wat andere mensen voelen; kan dingen vanuit het perspectief van de ander 
ervaren

12. Medeleven – Wil het lijden van andere mensen verzachten; toont vriendelijkheid, zorg en een bereidheid 
anderen te helpen; toont medeleven voor zichzelf

13. Humor – Speels, grappig, houdt van pret, doet mee met grappen en lachen; waardeert het lachwekkende 
van zichzelf, van anderen en het leven als positief

14. Verantwoordelijkheid – Geloofwaardig, te vertrouwen, betrouwbaar; neemt zijn taken en verplichtingen 
serieus
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Hoe houden de 16 Sterke kanten verband met de 4 Factoren van de Gezonde Volwassene?

De specifieke sterke kanten binnen elke factor dragen bij aan de totale sterkte van die factor. 
Bijvoorbeeld: er zijn vijf sterke kanten in factor 1. Iedere van deze sterke kanten kan je helpen om het 
beloop van je leven te realiseren, jouw richting in je leven. Hoe meer van die sterke kanten je hebt en 
des te vaker je deze gebruikt, des te meer kun je je richting in je leven vinden. Dit betekent niet dat je ze 
allemaal of zelfs de meeste nodig hebt om je richting te vinden. Zelfs al heb je maar een van die sterke 
kanten, dat kan je al helpen. 

De meeste mensen hebben sterke kanten die op sommige vlakken groter zijn dan op andere. Dat is 
normaal. Wij ontwikkelen onze sterke kanten op grond van vele factoren: onze genen, opvoeding, de 
uitdagingen die wij tegenkomen en sociale steun en rolmodellen die wij in ons leven hebben 
enzovoorts. De ontdekking dat wij in bepaalde opzichten verder ontwikkeld zijn dan in andere is 
doodgewoon. Het is hier de bedoeling om een "het glas is halfvol" benadering te hanteren, waarbij wij 
de sterke kanten die wij al hebben kunnen herkennen en waarderen, zodat wij deze kunnen inzetten 
om aan onze directe behoeften te voldoen. 

Hoe  kan ik de sterke kanten, die ik heb, oproepen om in mijn behoeften te voorzien?

Het helpt om bij het versterken van sterke kanten te beginnen met de de sterke kanten die we al 
hebben. De meesten van ons hebben sterke kanten die wij vaak niet gebruiken. Als je die sterke kanten 
kunt oproepen, kan dat je helpen in tijden van tegenslag. Wij kunnen ook nieuwe sterke kanten 
opbouwen op onderontwikkelde gebieden, maar dat is een lange-termiijn proces. Bijvoorbeeld in tijden 
van tegenslag kunnen relaties ons helpen. 

Misschien ben jij iemand die sterke kanten heeft zoals humor, empathie en medeleven. Soms vergeet je 
echter of neem je er niet de tijd voor om van anderen steun te verkrijgen. Misschien ben je het type 
mens dat goed is in het helpen van andere mensen (bijv. misschien ben je een goed luisteraar), maar 
vraag je niet zo gemakkelijk hulp voor jezelf.

Kleine stappen zetten om je sterke kanten op te roepen

Begin klein. De eerste stap is je bewust worden van wat je nodig hebt, zoals de behoefte aan verbinding. 
Stel je dan eenvoudige manieren voor om in die behoefte te voorzien. Misschien zijn er oude vrienden 
waarmee je een tijdje geen contact mee hebt gehad. Of onlangs ontmoette je iemand die aardig leek. 
Zet dan een stapje in de richting van het aan je behoefte voldoen. Als het zetten van de stap te 
beangstigend aanvoelt, neem een eenvoudiger om mee te beginnen of verdeel een grote stap in een 
paar kleinere. Houd je sterke kanten in gedachte. Als je iemand bent met humor, empathie of 
medeleven dan zullen andere mensen op die kwaliteiten reageren. Dat kan je helpen om er vertrouwen 
in te hebben, als je naar het beantwoorden van je behoeften aan verbinding streeft.

Denk aan je positieve kwaliteiten als "Eilanden van Kracht". Als je een behoefte hebt, zoals de behoefte 
aan verbinding, kun je naar je "Krachten Eiland" gaan, een eiland waar je eigen persoonlijke sterke 
kanten zijn. Het is een plek waar je jezelf kunt vervolmaken en koesteren. Het bezoeken van Krachten 
Eiland is een beeld. Het herinnert ons er aan, dat wij vaak sterke kanten hebben die we niet gebruiken. 
Als je Krachten Eiland elke dag bezoekt, betekent dat iets kleins doen om jezelf elke dag te voeden. 
Kleine stappen zetten om de sterke kanten die je hebt te gebruiken om in je behoeften te voorzien.

Succes met je reis!


