
At
Jaimy

De vijf vaardigheden zones  
 

lEER ZE KENNEN! 
EN ONTDEK WAAR JIJ STAAT 



At
Jaimy

Wat is jou merk? Hoe
laat je anderen zien wat
je kan en wat je in huis
hebt? Hoe bescherm je

jou merk? Hoe ruil je
het? deel je het? En haal

je er waarde uit?  

Weet je hoe je
waardering kunt krijgen
voor alles wat je kunt en

wat je doet? 

Kun je jouw merk ook
internationaal inzetten
en hoe laat je dit zien?  

Iedereen is zichtbaar,  bijna overal en altijd.
Het gaat erom wat je doet met je zichtbaarheid.



At
Jaimy

Er is tegenwoordig
enorm veel informatie

en verhalen. Weet jij hoe
je een verhaal kunt

vinden uit alle data? 

Hoe maak je uit alle date
een begrijpbaar verhaal
waar je in de toekomst

iets mee kunt? 

Kun je veranderingen
hierin toepassen? Kun je

uit alle data nieuwe
dingen met elkaar

verbinden?  

De verbindingen groeien met de minuut. Ze creëren feedback
momenten en deze momenten komen steeds sneller voor. Zinvol
zijn heeft alles te maken met het vinden van jouw weg door deze

complexe systemen en data.



At
Jaimy

Hoe ga jij om met
machines/robots? Weet

jij hoe je ze moet
besturen? 

Kun je machines aan het
werk zetten of het werk

voor jou laten doen?
oftewel samenwerken

met robots? 

Hoe is jou kennis met
VR of AR technieken?
Kun je deze toepassen
in de fysieke wereld? 

 
Sommigen van hen zullen voor jou werken. Soms werk je voor
hen - of zelfs met hen. Je zult steeds vaker zij aan zij werken

om dingen voor elkaar te krijgen



At
Jaimy

Hoe creeer jij een
netwerk die jou helpt om
je toekomstige doelen te

bereiken? Je ziet een probleem en
zet een project op met

jou netwerk.  

Weet jij hoe je jouw
netwerk kunt verbreden?

Je bouwt je stam - of stammen - terwijl je je een weg baant
door het leven. En je doet het door dingen samen te maken:

mode, gereedschap, schuilplaatsen en ... nou ja ... leven!



At
Jaimy

Als de wereld een
moeilijke periode door
maakt, hoe weerbaar

ben jij hiertegen?  

Hoe is het met jou
empathie? sociale en

emotionele intelligentie?
Weet jij een manier hoe
je het beste voor jezelf

en anderen kan zorgen? 

Blijf je bij jou eigen
normen en waarden in
een wereld vol andere

culturen? 

We hebben politieke aardbevingen en sociale tsunami's. 
Veel mensen zijn vandaag op zoek naar onderdak, maar kijken

ook vooruit naar morgen - bouwen aan een stabielere toekomst.



Waar sta jij op de schaal?  En waarom?  

Waar sta jij op de schaal?  En waarom?  

Waar sta jij op de schaal?  En waarom?  

Waar sta jij op de schaal?  En waarom?  

Waar sta jij op de schaal?  En waarom?  

Zo ben ik zichtbaar....  

Zo maak ik de wereld begrijpbaar ....  

Zo word ik vriend met de machines...  

Zo bouw ik aan mijn toekomstige netwerk...  

Zo maak ik mezelf weerbaar tegen extreme omstandigheden...  


