
Kom erachter wie 
jij bent met deze 

vragen over jezelf!?

MINDSET



Kun jij onderstaande vragen over jezelf op een eerlijke 
manier beantwoorden? Mooi! Dan ben jij goed op weg 
naar een mooier, rijker leven. Zelfkennis is namelijk de 
eerste stap naar succes. En door na te denken over wie 
jij bent en wat je wel én niet wilt bereiken in het leven 
ga je voorruit. 

Vertellis deelt in dit blog 15 vragen die je aan jezelf kunt stellen. Dus pak pen en pa-
pier bij de hand en kies er een paar uit. Neem de tijd om ze te beantwoorden. Er zijn 
geen goede of foute antwoorden en je hoeft ze ook met niemand te delen. Weet je 
het antwoord op een vraag niet? Geen man over boord. Denk er op een ander mo-
ment rustig over na. 

15 vragen aan jezelf 
Ga er maar eens goed voor zitten. Hieronder volgt een vragenlijst met 15 (soms 
moeilijke) vragen aan jezelf. 

1. Hoe gaat het echt met je? 

2. Met de kennis van nu, wat zou je anders hebben gedaan? 

3. Van welke drie dingen krijg jij energie? 

4. Wat is de beste beslissing die je dit jaar hebt gemaakt? 

5. Waar ben je het meest dankbaar voor? 

6. Vind je dat je een goede jeugd hebt gehad? Waarom wel, waarom niet? 

7. Werk jij om te leven of leef je om te werken? 

8. Waarin twijfel je aan jezelf? 

9. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? 

10. Wanneer was je voor het laatst trots op jezelf? 

11. Wie of wat inspireert jou? 

12. Waarvan lig je wel eens wakker? 

13. Wat is erger: falen of het nooit geprobeerd hebben? 

14. Hoe zie jij jezelf het liefst? 

15. Waarin wil je voor altijd kind blijven?



Wat bereik je met deze vragenlijst over jezelf? 
Heb jij het gevoel dat je op een keerpunt in je leven staat? Dan kan deze vragenlijst 
over jezelf je helpen. Door er goed voor te gaan zitten en jezelf in de ogen aan te 
kijken kun je een goed beeld vormen van wie je nu eigenlijk bent, en wat je wilt. Het 
kan zijn dat deze moeilijke vragen over jezelf wat emoties losmaken. Dat mag! Het is 
zelfs wenselijk, want daardoor groei je als persoon.

Vragen over jezelf voor je vriendin 
Wanneer je zelf antwoord hebt gegeven op (een aantal van) bovenstaande vragen, 
kun je nog een stapje verder gaan. Deze vragen zijn natuurlijk ook ideaal om samen 
met je partner te beantwoorden! Zo leer je elkaar steeds een beetje beter kennen en 
ga je steeds een laagje dieper. Lees de blog “25 vragen voor je vriendin” of “25 vra-
gen voor je vriend” voor nog meer inspiratie en vragen om uit te kiezen! Zo bouwen 
jullie samen aan een (nog) betere relaties. 

Meer inspiratie nodig? 
Met het Vertellis vragenkaartspel heb je altijd een grote berg vragen tot jouw bes-
chikking. Gebruik de vragen voor jezelf of juist samen met je vrienden of familie voor 
een hechtere band. Reflecteer samen of alleen op de afgelopen tijd en schrijf je 
dromen en plannen op voor de toekomst.
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