
 
 

Hoe Ontdek Jezelf Op Je Bord aanvullend is aan Autisme Op Je Bord en Begaafdheid Op Je 
Bord? 
 
Wij hebben de feedback van onze cursisten ter harte genomen.  
 
Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van een nieuw product genaamd ‘Ontdek Jezelf 
Op Je Bord’ dat ondersteunend kan zijn aan onze bestaande materialen.  
 
Ten eerste omdat de diepdoordringendheid van de thema’s autisme en begaafdheid is 
komen te vervallen in de vervaardiging van Ontdek Jezelf Op Je Bord. Er wordt enkel 
onderscheid gemaakt tussen gedrag en de behoefte waardoor het gedrag wordt 
veroorzaakt. Het complexe karakter van gedrag en alles wat daarmee te maken heeft is op 
die manier sterk vereenvoudigd.  
 
Daaropvolgend zorgt dit voor een snellere toepasbaarheid van de materialen. Heb je in 
jouw werkomgeving dus niet zoveel tijd, dan maakt dat vanaf nu niet meer uit. In een kort 
tijdsbestek kun je al een leuk waardevol gesprek voeren. 
 
In onze trainingen besteden wij veel aandacht aan goed gebruik van onze materialen. Hierbij 
hoort ook het leren stellen van de goede vragen. Voor de een is dit iets gemakkelijker dan 
voor de ander. Met Ontdek Jezelf Op Je Bord haal je het houvast in huis waarnaar je op zoek 
was. De goede vragen zijn alvast vooraf geformuleerd. 
 
En dat alles leidt tot…? De rode draad in de blauwdruk zien wordt nu nog makkelijker 
gemaakt. Bij Ontdek Jezelf Op Je Bord ontvang je schrijfblokken die het gesprek procesmatig 
weergeven. In één oogopslag zie je wat je hebt besproken, wat de uitkomst hiervan is en 
welke werkafspraken hieruit voortvloeien.  
 
Ontdek Jezelf Op Je Bord is geschikt om snel en bondig weer te geven vanuit welke visie het 
Op Je Bord concept in zijn werk gaat. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij intakegesprekken of 
keukentafelgesprekken.  
 
Door zijn eenvoud kan Ontdek Jezelf Op Je Bord ook worden overgedragen aan klanten om 
nadien zelf toe te passen.  
 
Ontdek Jezelf Op Je Bord sterkt onze producten in het uitdragen van een mensgerichte visie 
waarbij stigmatisering en stereotypen niet langer leidend zijn voor de benadering van 
gedrag. Bijkomend voordeel is dat de tool breder inzetbaar is.  
 
‘Ik heb al een variant, hoe combineer ik deze met Ontdek Jezelf Op Je Bord?’ 
 
Hanteer de variant Autisme Op Je Bord of Begaafdheid Op Je Bord zoals je dat gewend bent.  
De kandidaat kiest vanuit de eigen regie een kaartje dat hij of zij toepasselijk vindt. Voor 
zichzelf, voor het kind, voor de partner of eender wie.  
 



 
 

Neem het schrijfblok met de overzichtskaart. Noteer de tekst die op het kaartje dat jouw 
kandidaat heeft gekozen op de overzichtskaart bij de vraag: ‘Welk gedag bespreken we?’ 
 
Neem de coachkaartjes van Ontdek Jezelf Op Je Bord erbij en doorloop deze m.b.t. het 
gekozen kaartje. Noteer de toelichting van de kandidaat kort en bondig op de 
overzichtskaart.  
 
Uiteraard is Ontdek Jezelf Op Je Bord ook separaat te gebruiken van de varianten Autisme Op 
Je Bord en Begaafdheid Op Je Bord.  
 
Ontdek Jezelf Op Je Bord is voor iedereen die wil onderzoeken door welke behoeften gedrag 
wordt veroorzaakt.  
De toepassingsmogelijkheden zijn daarom zeer divers, denk daarbij aan: 

- Leidinggevenden 
- P&O functionarissen 
- Onderwijs 
- Arbeidsmarkt 
- Zorg en welzijn 
- En nog heel veel meer… 

  


