
OPDRACHT KERNKWADRANT1 

 Toelichting 
Daniel Ofman2 (1992) gaat ervan uit dat het Kernkwadrant bestaat uit vier samenhangende 
aspecten, te weten: de kernkwaliteit, de valkuil, de uitdaging en de allergie. Het gaat erom uzelf 
te herkennen in een ingevuld kernkwadrant. Iedere invulling van het Kernkwadrant is 
persoonsgebonden en dus ‘uniek’ te noemen. De vier aspecten horen te zijn uitgedrukt in 
zelfstandige naamwoorden. Twee voorbeelden zijn toegevoegd ter illustratie. De voorbeelden zijn 
‘verzonnen’ en slaan derhalve niet direct op u persoonlijk. De aspecten worden hieronder kort 
toegelicht. 

 

De kernkwaliteit is een uiting van ons wezen (de kern) waar bezieling uit voortkomt. Het drukt 
iemands eigenheid en uniekheid uit. Een kernkwaliteit is niet in de eerste plaats een eigenschap, 
maar eerder een mogelijkheid waarop men zich kan afstemmen. 

 
De valkuil is een vervorming van iemands kernkwaliteit. De kernkwaliteit van een persoon is te ver 
doorgeschoten; te veel van het goede. De valkuil wordt ook wel de schaduwzijde van de 
kernkwaliteit genoemd. 

 
De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. De kernkwaliteit en de 
uitdaging zijn een aanvulling op elkaar. Het gaat om een balans tussen beide aspecten; het ‘en-
en’ en niet ‘of-of’. 

 
De allergie is een teveel aan iemands uitdaging. Het positief tegenovergestelde van de 
kernkwaliteit van een persoon is de allergie. Hiermee worden potentiële conflicten met de 
omgeving aangegeven. Een persoon zou het meeste kunnen leren van die mensen waar hij of zij 
het meest allergisch voor is. 

 
Bekijk de twee ingevulde voorbeelden, met de bovenstaande omschrijvingen erbij. Het gaat er bij 
deze opdracht om dat u maximaal vijf Kernkwadranten opstelt, die betrekking hebben op uzelf. 
Voor het invullen kunt u verschillende ingangen nemen. U mag redeneren vanuit de kernkwaliteit, 
de valkuil, de uitdaging en de allergie. Ze hangen allemaal nauw met elkaar samen.  

                                                
1 Het Kernkwadrant is een gedep. handelsmerk van Kern Konsult B.V. te Bussum.   
2 De oefening is geïnspireerd op het boek: Ofman, Daniël D., Bezieling en Kwaliteit in Organisaties, Servire,1992  
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