
Alles over kernkwaliteiten
Veel zelfhulpboeken zijn gebaseerd op onbewezen ideeën en uit-
gangspunten, maar dat geldt niet voor dit boek. In zijn bestseller 
Bezieling en Kwaliteit in Organisaties introduceerde Daniel Ofman in 
1992 het Kernkwadrant®, waarmee handig de sterktes en zwaktes 
van teams en personen kunnen worden vastgesteld. De methode 
sloeg enorm aan en talloze bedrijven en organisaties hebben er 
sindsdien baat bij gevonden. Dat het Kernkwadrant écht werkt, is 
door die succesvolle praktijkervaring ruimschoots bewezen!

Steeds vaker werd er gevraagd om een aangepaste versie waar-
mee iedereen thuis aan zijn eigen kernkwaliteiten kan werken. 
Die versie is er nu eindelijk. Daniel Ofman heeft de methode toe-
pasbaar gemaakt voor het grote publiek en al zijn ervaring in het 
werken met kernkwadranten hierin samengevat. Het bewezen suc-
ces van het Kernkwadrant vormt de basis voor een nieuwe weg 
naar persoonlijke groei. Met dit boek kun je zelf je eigen kernkwaliteiten ontdekken en ontwikkelen.  
Snel, effectief, inspirerend en makkelijk! Verkrijgbaar via de webshop www.corequality.nl en via de 
boekhandel (Uitgeverij Servire ISBN 978 90 215 8356 3).

Het geheim van het kernkwadrant
Het is 1000 jaar later, de aarde is al lang niet meer de enige bewoonde 
planeet en heet nu Ambitia. De negen bewoonde planeten van het 
universum staan aan de rand van een oorlog. De leiders kunnen geen 
oplossing meer bedenken en kiezen voor een laatste redmiddel.  
Ze sturen negen kinderen op een missie om een oplossing te beden-
ken. Onder leiding van Salomon gaan Art, Forza, Komma, Lucky en 
hun vrienden op weg. Op hun reis langs de negen planeten ontdek-
ken ze het geheim van het kernkwadrant en krijgen langzamerhand 
ideeën hoe ze hun planeten van de ondergang kunnen redden.  
Lees over onverwachte liefde en hoe Olympus omgaat met de boos-
aardige streken van Lucifix. 

Meer over dit boek voor jongeren van 9 tot 99 jaar en hoe dit op 
scholen kan worden toegepast om kinderen hun kwaliteiten te laten 
ontdekken, vind je op www.mission9.nl
Verkrijgbaar via de webshop www.corequality.nl 
en via de boekhandel (Uitgeverij Chevigny ISBN 978 90 79138 02 9).

 Hé, ik daar…?!

 Mission9

Met deze app kun je een zelfonderzoek doen, kwadranten bouwen en reflecteren op dagelijkse gebeur-
tenissen en interacties met anderen of eigen ervaringen. De eerste stap is een kort Zelfonderzoek. Met 

behulp van zestien stellingen onderzoek je mogelijke kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagin-
gen en allergieën. De volgende stap is het Bouwen van Kernkwadranten waarmee het 
verband tussen deze vier aspecten duidelijk wordt en wat je daaruit kunt leren. Je kunt 
je kernkwadranten opslaan om in een later stadium te toetsen aan de uitkomsten van 
je Dagelijkse Reflectie.

Het derde deel van deze innovatieve app is je Dagelijkse Reflectie 
en is bedoeld om je te helpen te reflecteren op hoe je je dagelijks 
gedraagt. Soms zal de app bevestigen wat je in eerdere kwadranten 
al ontdekt had, soms zal het je met nieuwe aspecten van jezelf con-
fronteren en uitnodigen een nieuw kernkwadrant te maken.

Verrassend simpel en elegant,
krachtig en verhelderend
eenvoudig en onthullend
diepgaand en speels
handig en logisch 
gewoon cool!

Geïnteresseerd om Kernkwadranten® toe te passen in je dagelijks werk als trainer of 
coach, doe mee aan een inspirerend Train de Trainer Kernkwaliteiten Programma in 

Zuid Frankrijk (Engelstalig) of Den Haag (Nederlandstalig) door Daniel Ofman. 
Kijk voor meer informatie op www.corequality.nl

Het Kernkwadrant® is een geregistreerd handelsmerk 
en is ‘free for NON-commercial use only’.  

Gebruik in commerciële trainingen en professionele coachingstrajecten is voorbehouden 
aan door Core Quality International gecertificeerde coaches en trainers.

 Core Quality iPhone en Android app

  Internationaal of Nederlandstalig Train 
  de Trainer Kernkwaliteiten Programma s p e l u i t l e g  &  v a r i a n t e n

www.corequality.nl 

www.corequality.nl 

Dat doet dit spel, Stel Je Eens Voor!
Het spel is gebaseerd op het kernkwadrant waarmee velen op de een 

of andere manier al kennis hebben gemaakt. Het inzicht dat het kern-
kwadrant oplevert, geeft zelfvertrouwen. Het maakt je meer bewust 
van je kernkwaliteiten, je eigen-aardigheden en je uitdagingen.  Een 
belangrijke vraag hierbij is steeds: 

‘hoe kunnen mensen om je heen hier ook van mee genieten?’ 
Met andere woorden: hoe creëer je met jouw houding een betere verhouding?

Daarover gaat dit spel, Stel Je Eens voor!
Door een combinatie van 3 dobbelstenen, 40 beschrijvingen van dagelijkse situaties, 218 ge-
varieerde opdrachten, 80 levensmotto’s, 80 kwaliteiten of uitdagingen, 80 valkuilen of aller-
gieën, ontstaat een spel waarbij diepgang, en humor elkaar afwisselen. Hierbij is het verhaal 
achter de uitgevoerde opdracht belangrijker dan de uitvoering zelf. Het gaat niet over goed 
of slecht, maar over contact, spontaniteit, vertrouwen en oorspronkelijkheid. 

Een aanrader voor  mensen die het kernkwadrant al kennen en er meer uit willen halen.
Verkrijgbaar (voor € 39,95) via de webshop www.corequality.nl 
en via de boekhandel (Uitgeverij Servire ISBN 978 90 215 4632 2).

                     Stel Je Eens voor!

Inspiratie en Inzet 
in Organisaties
‘Als harder werken niet meer werkt’
Inspiratie en Inzet in Organisaties is een vurig pleidooi voor een integrale 
aanpak waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen wat maakbaar, plan-
baar, implementeerbaar en controleerbaar is, en wat niet. Inspiratie en in-
zet zijn niet te koop, maar krijg je als dat wat je doet inhoudelijk klopt, als je 
houding klopt en als de verhoudingen kloppen. Klopt een hiervan niet, dan 
eindig je als organisatie of als mens uiteindelijk met niets.

Daniel Ofman stelt in dit laatste boek van hem helder en duidelijk dat er 
grenzen zijn aan wat maakbaar is. Wanneer kan verandering een doel zijn en wanneer niet? 
Met zijn integrale benadering van leven, werken en organiseren, wordt duidelijk waarom veel 
traditionele manieren van managen niet kunnen en niet zullen werken en maakt hij inzichtelijk 
in wat nodig is om met minder energie meer te bereiken.

Inspiratie en Inzet in Organisaties is een boek voor leidinggevenden en medewerkers; een ‘wake-
up call’ en een richtingwijzer. Het is de opvolger van de bestseller Bezieling en Kwaliteit in Or-
ganisaties. Daniel gaat in op de voorwaarden die nodig zijn om inspiratie en inzet tot bloei te laten 
komen. Uit zijn jarenlange ervaring put hij voorbeelden van hoe dat wel en niet mogelijk is. 

Daniel: “Eigenlijk is dit het boek dat ik twintig jaar geleden  wilde schrijven, maar toen nog niet kon.”

Verkrijgbaar via de webshop www.corequality.nl  
en via de boekhandel (uitgeverij Servire ISBN 978 90 215 56611)



Iedere kernkwaliteit heeft een zon- en een schaduwkant. De schaduwkant is de valkuil. Dit is niet 
het tegenovergestelde van de kernkwaliteit, zoals actief het tegenovergestelde van passief is, maar 
een doorgeschoten kernkwaliteit, te veel van het goede. Daadkracht schiet door in drammerigheid, 
zorgvuldigheid in pietluttigheid en flexibiliteit in wispelturigheid.

Naast de bijbehorende valkuil krijg je bij je kernkwaliteit ook je uitdaging cadeau. De uitdaging is de 
positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. Zo hoort bij de valkuil drammerigheid wellicht de 
uitdaging geduld of ingetogenheid. Het voorbeeld laat zien dat de kernkwaliteit en de uitdaging elkaar 
aanvullende kwaliteiten zijn. Waar het om gaat, is de balans te vinden tussen daadkracht en geduld,  
zodat je daadkrachtig geduldig bent of geduldig daadkrachtig. Het gaat om ‘en-en’, niet om ‘of-of’.

Uit je kernkwaliteit is ook af te leiden waar je mogelijke conflicten met de omgeving kunt verwachten. 
Die hebben te maken hebben met je uitdaging. De doorsnee-mens blijkt allergisch te zijn voor te veel 
van zijn uitdaging, vooral als hij die in een ander tegenkomt. Bij de kernkwaliteit daadkracht kan passivi-
teit de allergie zijn, bij flexibiliteit is dat waarschijnlijk zoiets als starheid. 
Het kernkwadrant® is een hulpmiddel om kernkwaliteiten en uitdagingen bij jezelf en anderen te ontdek-
ken. Wat het kernkwadrant tevens laat zien, is dat je het meest kunt leren van die mensen waar je het 
meeste hekel aan hebt en dus allergisch voor bent. In het boek Hé, ik daar...?! van Daniel Ofman kun je 
meer lezen over kernkwadranten en kernkwaliteiten.

Met dit spel is het mogelijk om te oefenen in het maken of het leggen van kernkwadranten. Het bestaat 
uit twee sets van ieder 66 kaartjes, waarvan er twee jokers zijn. Eén set bevat kaartjes met kernkwaliteiten 
en uitdagingen, de andere set bevat kaartjes met valkuilen en allergieën. Er is een spelbord waarop het 
kernkwadrant gelegd kan worden.

Een kernkwadrant is vanuit alle vier de hoeken op te bouwen. Vanuit één kwaliteit, uitdaging, allergie 
of valkuil kunnen verschillende kwadranten opgebouwd worden. We geven vijf manieren om het spel 
te spelen, alleen of met twee tot vijf medespelers. Wees creatief en bedenk zelf nog andere spelregels.

 Het Kernkwadrantenspel

Variant 1: 
Spelen met Kwadranten (onpersoonlijk) voor 4 a 5 spelers.
Leg het spelbord in het midden en schud alle kaarten goed door elkaar. Geef iedere speler vier kaarten 
(verborgen houden) en leg de rest met de rug naar boven op een stapel. Beslis wie ‘scheidsrechter’ is, de 
groepsmeerderheid of één persoon.  

Je speelt om de beurt en met de klok mee. Bij iedere beurt koop je (minimaal) één kaart en leg je er één 
weg, hetzij in een nog niet compleet kwadrant dat open op tafel ligt en als dat niet kan, op een open 
stapel naast de dichte. Je houdt dus altijd vier kaarten. Als je aan de beurt bent mag je uitkomen als 
je twee elementen van een willekeurig kwadrant kunt uitleggen. In deze variant hoeven het dus geen 
kwadranten van jezelf te zijn. Je legt de twee elementen open voor je op tafel en koopt meteen twee 
nieuwe kaarten. 

Leg je aan bij een kwadrant van een ander dan pik je dit kwadrant in (het wordt van jou). De scheidsrech-
ter bepaalt of het door jou aangelegde woord in het kwadrant technisch klopt. Inpikken van kwadranten 
mag pas als je zelf uit bent en wanneer je aan de beurt bent. Degene die met het laatste woord een kwa-
drant compleet maakt en daarmee inpikt, heeft dit kwadrant gewonnen.  Als iemand die aan de beurt 
is, de kaart die zojuist op de open stapel gelegd is, kan gebruiken om een nieuw kwadrant uit te leggen, 
mag deze hem pakken, in plaats van een nieuwe kaart van de stapel te pakken.

Als je aan de beurt bent en je hebt een joker in je hand, kun je deze joker gebruiken om een kaart die 
elders ligt om te ruilen en zelf te gebruiken. Dat mag pas als je uitgekomen bent. Als er door iemand een 
joker in een kwadrant is gelegd, kun je deze (als je aan de beurt bent) in je bezit krijgen door hem om te 
wisselen met een kaart uit je hand als je denkt dat die past in het kwadrant.  Bepaal gezamenlijk hoeveel 
kwadranten iemand nodig heeft om te winnen. Degene met de meeste kwadranten heeft gewonnen.

Variant 2: 
Persoonlijke kwadranten leggen voor 4 a 5 spelers
Leg het spelbord in het midden en schud alle kaarten goed door elkaar. Geef iedere speler vier kaarten 
(verborgen houden) en leg de rest met de rug naar boven op een stapel. Je speelt om de beurt en met 
de klok mee. Bij iedere beurt koop je (minimaal) één kaart en leg je er één weg, hetzij in een incompleet 
kwadrant dat open op tafel ligt en als dat niet kan, op een open stapel naast de dichte. Als je aan de beurt 
bent, mag je uitkomen als je twee elementen van een kernkwadrant van jezelf kunt uitleggen. Je legt 
de twee elementen open voor je op tafel en koopt bij de volgende beurt twee nieuwe kaarten. Nadat je 
uitgekomen bent, mag je ook bij anderen aanleggen als je dit kunt toelichten. Voor de toelichting kun je 
gebruik maken van de teksten op het spelbord. De ‘eigenaar’ van een kernkwadrant bepaalt of een aan-
gelegde kaart in zijn of haar kwadrant klopt. Wordt er bij jou aangelegd en past het voor je gevoel niet 
in je kernkwadrant, dan is de aangelegde kaart jouw koopkaart voor die beurt en haal je hem weg uit je 
kwadrant, nadat je hebt uitgelegd waarom deze kaart in dit kwadrant niet klopt.
 
Als iemand die aan de beurt is, de kaart die zojuist op de open stapel gelegd is, kan gebruiken om een 
nieuw kwadrant van zichzelf uit te leggen, mag deze hem pakken. Jokers kunnen gebruikt worden na 
het uitkomen om een kaart, die elders ligt om te ruilen en zo zelf te gebruiken, of een passende kaart  
ervoor in de plaats te leggen om zo de joker in je bezit te krijgen. Bepaal gezamenlijk hoeveel kwadran-
ten iemand nodig heeft om het spel te beëindigen.

Variant 3: 
Patience (alleen)
Je legt het spelbord voor je neer als hulpmiddel. Je legt twee dichte stapels voor je neer, één stapel bevat 
+kaarten (kwaliteiten of uitdagingen), de andere –kaarten (valkuilen of allergieën). Je pakt om en om 
van een stapel een kaart en kijkt of je kwadranten kunt gaan leggen. Je kunt zelf bepalen of je eigen of 
algemene kwadranten wilt leggen. Je begint met twee kwadranten en gaat pas verder met een volgende 
als er een kwadrant volledig ligt. Hoeveel kwadranten zijn er te leggen…?

Variant 4: 
Dubbelkwadranten leggen vanuit irritatie (2 tot 4 spelers)
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de ander

Deze variant helpt je te onderzoeken 
waarom je je soms aan anderen ergert. 
Leg het tweede spelbord tegen het 
basisbord door allergie en valkuil te 
koppelen. Maak twee stapels, één met 
+kaarten (kwaliteiten of uitdagingen), 
en één met –kaarten (valkuilen of aller-
gieën). Leg beide stapels open neer en 
spreid ze uit zodat je alle kaarten kunt 
zien. Het spel gaat in drie rondes. 

Eerste ronde:
Zoek om de beurt uit het veld van –kaarten een kaart die 
gedrag beschrijft waar je je bij een ander aan ergert. Dit is je 
uitgangskaart. Leg die kaart op het basisbord op de plek van 
de allergie. Het basisbord gaat nu over jou, het aangelegde 

spelbord beschrijft de ander. Degene die aan de beurt is, zoekt nu zelf de drie bijbehorende kaarten om 
het kernkwadrant van zichzelf op het basisbord af te maken. Tijdens het maken van dit kwadrant vertel je 
hoe dit kwadrant op jou slaat. Je mag je door anderen laten helpen als je dat wilt. Als je klaar bent met dit 
deel van het dubbelkwadrant, pak je het kwadrant van het spelbord en komt de volgende aan de beurt. 
Als iedereen een eigen eerste kwadrant gemaakt heeft, begint de volgende ronde.

Tweede ronde:
Als je aan de beurt bent, leg je het eerste kwadrant weer op het basisbord en zoek je die drie kaarten uit 
die het beste het kwadrant completeren van de persoon waar jij je over opwindt (de ander). Tijdens deze 
beurt vertel je iets over de desbetreffende persoon (zonder namen te noemen), wat je ergert en welke 
mogelijke kernkwaliteit en uitdaging die persoon zou kunnen hebben. Je mag je door anderen laten 
helpen als je dat wilt, maar zorg ervoor dat het jouw keuzes zijn.

Derde ronde: 
Als je voor de derde keer aan de beurt bent, vertel je of bespreek je hoe het inzicht dat je gekregen hebt, 
je zou kunnen helpen om beter contact te maken met de ander. Wellicht kun je nog een kwadrant van 
jezelf benoemen dat je daarbij kan helpen.

Variant 5: 
Dubbelkwadranten vanuit bewondering (2 tot 4 spelers)
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Deze variant helpt je te onderzoeken waarom je je soms te 
klein maakt door anderen te bewonderen of op te hemelen 
(Calimero-effect). Leg het derde spelbord tegen het basisbord 
door uitdaging en kwaliteit te koppelen. Maak twee stapels, 
één met +kaarten (kwaliteiten of uitdagingen), en één met 

–kaarten (valkuilen of allergieën). Leg 
beide stapels open neer en spreid ze 
uit zodat je alle kaarten kunt zien. Het 
spel gaat in drie rondes. 

Eerste ronde:
Zoek om de beurt uit het veld van 
+kaarten een kaart die gedrag be-
schrijft dat je in de ander bewondert. 
Dit is je uitgangskaart en past op de 
plek waar jouw uitdaging (op het ba-

sisbord) de kwaliteit is van die ander. Het basis bord gaat nu over jou, het aangelegde spelbord beschrijft 
de ander. Degene die aan de beurt is, zoekt nu zelf de drie bijbehorende kaarten om het kernkwadrant 
van zichzelf op het basisbord af te maken. Tijdens het maken van dit kwadrant vertel je hoe dit kwadrant 
op jou slaat. Je mag je door anderen laten helpen als je dat wilt. Als je klaar bent met dit deel van het 
dubbelkwadrant, pak je het kwadrant van het spelbord en komt de volgende aan de beurt. Als iedereen 
een eigen eerste kwadrant gemaakt heeft, begint de volgende ronde.

Tweede ronde:
Als je aan de beurt bent, leg je het eerste kwadrant weer op het basisbord en zoek je die drie kaarten 
uit die het beste het kwadrant completeren van de persoon die je bewondert en waar je tegenop kijkt. 
Tijdens deze beurt vertel je iets over de desbetreffende persoon (zonder namen te noemen), wat je zo 
bewondert en welke valkuil en uitdaging die persoon zou kunnen hebben. Je mag je door anderen laten 
helpen als je dat wilt, maar zorg ervoor dat het jouw keuzes zijn.

Derde ronde: 
Als je voor de derde keer aan de beurt bent, vertel je of bespreek je hoe het inzicht dat je gekregen hebt, 
je zou kunnen helpen om je gelijkwaardiger te maken en te voelen met die ander. Wellicht kun je nog een 
kwadrant van jezelf benoemen dat je daarbij kan helpen.
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