
“Wat de woestijn zo mooi maakt, 

is dat ze ergens een bron verbergt.” 

(Antoine de Saint-Exupéry)

Talentenwerkboek
Werken vanuit je talent.
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De arbeidsmarkt van vandaag is niet meer dezelfde als die van vroeger: er is een structurele 

arbeidsmarktschaarste, de vergrijzing en ontgroening zorgen voor nieuwe uitdagingen, werknemers moeten 

multi-inzetbaar zijn, ... Organisaties en werknemers worden gedwongen om zich aan te passen aan deze 

evoluties. Het is moeilijker om werk en werknemers te vinden en/of om dat werk en de werknemers te 

houden.

Er bestaat een manier om met deze veranderingen en verwachtingen om te gaan: talent. Door te werken 

vanuit je talent ga je je vooral focussen op dingen waar je van nature goed in bent. Als je een taak uitvoert 

volgens je talent kost het je veel minder inspanning dan een andere taak. Een talent overstijgt dus het 

niveau van gewone vaardigheden en is net daardoor een sleutel naar succes.

Als een organisatie oog heeft voor de talenten van de medewerkers zullen zij zich meer betrokken en 

dus verantwoordelijk voelen voor de organisatie. Medewerkers die tijdens hun werk hun talenten kunnen 

inzetten, hebben meer energie en voelen zich goed in hun job.

De formule klinkt eenvoudig, maar de praktijk wijst uit dat dit niet evident is. Om iemand te kunnen inzetten 

op zijn talent, moet die in eerste instantie zijn talenten kennen en daarna kenbaar maken. Een organisatie 

kan in deze fase ook dingen doen: zijn werknemers stimuleren om hierover na te denken, werknemers 

observeren om zicht te krijgen op het talent en hen uitdagen om de talenten zichtbaar te maken. Maar een 

werknemer kan hier ook zelf naar op zoek gaan. Precies daarom hebben we dit werkboek ontwikkeld. Dit 

werkboek dient als handvat in de zoektocht naar je persoonlijke talenten. Wat zijn je talenten? Hoe deel je 

dit en maak je er ruimte voor? Hoe verhouden je talenten zich tegenover je werk? En hoe zet je ze in op je 

werk? Ontdek het en ga van start met te werken vanuit je talent!

Voorwoord
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Inleiding

Wat is talent?

Volgens Van Dale heeft talent 3 mogelijke betekenissen:

talent  het; o -en 1 (Bijb) bep. gewicht aan goud of zilver 2 natuurlijke begaafdheid; aanleg 

3 iemand met veel aanleg

Wanneer we in dit hoofdstuk spreken over ‘talent’, hebben we het over de tweede betekenis: natuurlijke 

begaafdheid, aanleg. Talent wijst op een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. 

Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor leidinggeven, wetenschappen, fi nanciën, kunst, sociale 

vaardigheden ... Het is een eigenschap die in de juiste context snel kan leiden tot bezieling en uitzonderlijke 

prestaties.* Bij een talent spelen de aangeboren eigenschappen een grote rol. Het verbindt je sterk 

ontwikkelde competenties met je interesses: het omvat wat je heel goed kunt én wat je graag doet. Een 

talent is dus iets ruimer dan een competentie. 

Een competentie is een observeerbare eigenschap onder de vorm van kennis, kunde of een gedrags-

vaardigheid die bijdraagt tot een succesvol functioneren in een specifi eke rol of functie. Het gaat meestal over 

een vaardigheid die aangeleerd is en waarbij dus vooral ervaring en inspanning een rol spelen. Competenties 

zijn vaak verbonden aan een specifi eke functie en worden zo gedefi nieerd vanuit de organisatie. Talenten 

overschrijden de werkcontext en zijn veel persoonlijker.

* Naar de defi nitie van het ESF-project i-talent-o.
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Een kort overzicht om dit verschil nog duidelijker te maken:

Talent Competentie

Ruimer dan organisatie/
werk; ook in familiale 
context, vrije tijd …

Gekoppeld aan organi-
satie/werk.

Aangeboren. Aangeleerd.

Duurzaam, blijft je bij, 

leer je niet zomaar af.

Minder duurzaam, moet 

je goed onderhouden 

om te behouden.

Affectiever, verbonden 

met wat je wil, met je 

hart, met emotie, passie.

Objectiever, verbonden 

met wat hoort.

Noodzakelijk om het 

verschil te maken.

Noodzakelijk om je 

prestaties te behalen.

Komt minder vaak voor, 

door je natuurlijke 

aanleg doe je dingen 

die eruit springen.  

Komt vaker voor, 

mits enige aanleg en 

inspanning kan je dit 

leren.

Wat is talent?8
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Inspirerend verhaal: de dierenschool
Op een dag kwamen de dieren uit het bos bijeen en zeiden: “We moeten een school 

stichten. Een school voor dieren om echt en volledig DIER te kunnen worden.” En ze 

vroegen een klein groepje uit hun midden om een leerplan te maken voor de school. 

De commissie ging meteen aan het werk. Het konijn stond er op dat ‘hardlopen’ in het programma werd 

opgenomen. De torenvalk vond ‘kunstvliegen’ het belangrijkste. De karper maakte duidelijk dat ‘geruisloos 

zwemmen’ erbij moest en de eekhoorn maakte zich sterk voor het onderdeel ‘klimmen tegen kaarsrechte 

stammen van torenhoge bomen’. En zo geschiedde. De school werd opengesteld. De schoolleiding zei 

dat de dieren zich in alle vakken moesten bekwamen. Om echt DIER te kunnen zijn. Toen ging er iets 

verschrikkelijks fout. Het konijntje was wereldkampioen hardlopen. Geen dier kon zo snel wegsprinten en 

haken slaan als hij. De schoolleiding vond dat het voor het konijntje belangrijk was, voor lichaam en geest, 

dat hij zich ook bekwaamde in het vliegen. Men zette het konijntje op een hoge tak en zei: “Toon ons je 

vliegkunsten.” Het arme dier sprong, tuimelde naar beneden, brak een achterpoot en kreeg tijdens het vallen 

een gat in z’n hoofd. Zo kwam het dat hij voor het hardlopen toch niet meer dan een 6 kreeg in plaats van 

een 10. Maar voor vliegen kreeg hij een 3 in plaats van een 1. Want hij had het toch maar geprobeerd. De 

schoolleiding was zeer tevreden. Met open mond zagen de dieren hoe de torenvalk - tijdens de opwarming 

- zijn acrobatische kunsten in de lucht vertoonde. Toch merkte de schoolleiding, dat het voor een valk van 

grote waarde was als hij, net als het konijn, holen kon graven in de grond. De valk deed nu zijn uiterste best, 

brak jammer genoeg zijn snavel en kneusde zijn vleugels. Waardoor hij nauwelijks nog kon vliegen en in 

plaats van een 10 met een 5 eindigde. Maar op holen graven haalde hij een 4 in plaats van een 1. En evenzo 

verging het alle andere dieren. En wie haalde ten slotte de beste cijfers? Dat was de hersenloze kwal, die 

zwibbelend en zwabbelend alle proeven redelijk wist te doorstaan. Haar botten breken kon zij niet - ze had 

er immers geen. En zo werd zij, zwibbel de zwabbel tot het beste dier van de klas uitgeroepen …

Uit: ‘Bijna iedereen kon omvallen’, Querido, Amsterdam, 1993 (Toon Tellegen)

Iedereen heeft van bij de geboorte verschillende talenten meegekregen. Maar dat wil niet zeggen dat we 

die ook allemaal inzetten. Het is mogelijk dat je jezelf niet bewust bent van een talent. We geven een 

voorbeeld om dit te illustreren. 

Stel dat je geboren bent met een talent voor houtbewerking. Maar je groeit op in een erg intellectueel milieu 

waar men van jou verwacht dat je vooral veel studeert en in de boeken duikt. Niemand uit je omgeving is 

erg handig of heeft belangstelling in handenwerk. Je wordt dus nooit geprikkeld om je handen te gebruiken, 

laat staan om het materiaal en de vaardigheden die met houtbewerking gepaard gaan, te leren kennen. 

Jij doet wat men van jou verwacht, je bent bezig met de dingen die je kent en studeert voor advocaat. Je 

moet daar hard voor werken, maar het lukt en je ouders zijn tevreden. Wanneer je heel wat ouder bent en 

zelf kinderen hebt, vraagt je zoon, die net een huis gekocht heeft, om te helpen met de renovatie ervan. Hij 

wil een ingebouwde kast maken ter grootte van een hele wand en hij is een handige man, maar heeft toch 

wat hulp nodig. Hoewel je hier absoluut geen ervaring mee hebt, ga je toch op zijn vraag in. Je wilt je zoon 
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helpen. Door samen aan het werk te zijn, merk je plots dat je dit graag doet. Je zoon geeft je uitleg, je gaat 

ermee aan de slag en merkt dat je eigenlijk weinig moeite moet doen om ermee weg te zijn. Na een tijdje 

breng je zelf suggesties voor verbeteringen aan. En die werken, tot je eigen grote verbazing. Je hebt een 

talent ontdekt! Je bent je hier voor het eerst in je leven bewust van geworden. 

Soms duurt het lang om een talent te ontdekken, soms bots je er al snel op, naargelang de prikkels die je 

tegenkwam en de ruimte die ervoor bestond.

Soms ben je jezelf wel bewust van je talent, maar ga je het niet delen of is er geen ruimte voor. Dan zal 

het ook niet ingezet worden. Om terug te keren naar ons voorbeeld, misschien wist je als kind wel dat je 

graag met je handen werkte en het liefst van al met hout, maar liet je dit nooit aan je ouders weten omdat 

je aanvoelde dat zij dit niet belangrijk vonden. Misschien liet je het wel aan je ouders weten (talent delen), 

maar besloten zij dat dit niet goed voor je was, dat je beter kon studeren voor advocaat. Of misschien 

heb je dit overwogen bij je studiekeuze, maar besloot je zelf dat je dit voor je vrije tijd zou houden en als 

beroep voor advocaat zou gaan. Eens je aan het studeren was en je in de job rolde, was er nog weinig tijd 

om er mee bezig te zijn (geen ruimte voor je talent) en zo verwaterde je hobby. Het is dus mogelijk dat je 

jezelf bewust bent van je talenten, maar dat er andere prioriteiten of omstandigheden zijn die maken dat 

er geen ruimte voor is. Of dat je jouw talenten nooit kenbaar maakte, zodat er geen ruimte voor gemaakt 

kon worden. 

Ten slotte is het mogelijk dat je jezelf bewust bent van een talent, dat je het deelt met je omgeving en dat er 

ruimte voor is, maar dat je er geen werk van maakt. Als je de ingebouwde kast met je zoon hebt afgewerkt, 

maar je doet de rest van je leven niets meer met je pas ontdekte talent, dan zal dit jou weinig opleveren. Een 

talent maakt dat je dingen makkelijker leert, dat je een stapje voor hebt op anderen, dat je plezier hebt in 

wat je doet, maar dat betekent niet dat je er niet voor moet werken. Je moet jezelf blijven inzetten, blijven 

oefenen en je talent aandacht blijven geven om het tot zijn recht te laten komen. Vandaar werken we in dit 

boek naar een concreet actieplan, als hefboom voor jouw verdere ontwikkeling.

In dit boekje zullen we hetzelfde proces doorlopen. We doen dit aan de hand van 4 

stappen: je bewust worden van je talenten, het delen met anderen, er ruimte voor maken 

en het effectief inzetten. En dan ben je nog maar begonnen: dan is de keuze aan jou om 

al dan niet te leven vanuit je talent.

Wat is talent?10

AGO-00787_Talentwerkboek.indd   10 02-03-2010   09:24:53



Het proces kan je visueel als volgt voorstellen:

Stap 1

Bewust worden van 
je talent

Stap 3

Stap 4 Stap 2

Je talent delenJe talent inzetten

Ruimte creëren voor 
je talent

Zoals je in het inspirerend verhaal kon lezen, heeft iedereen één of meerdere talenten en 

deze zijn zeker niet voor iedereen hetzelfde. Je neemt ze overal mee, op je werk, thuis, 

wanneer je bij vrienden bent… maar je zet niet overal dezelfde talenten in. In dit werkboek 

leggen we de focus op je werksituatie: Welke talenten zet je op je werk in? Welke laat je 

zien aan je collega’s? Welke talenten zou je daar nog meer kunnen inzetten? We gaan hier meteen mee aan 

de slag. 

Probeer voor jezelf al eens in te schatten hoe bewust jij je bent van je talenten in de werksituatie. Als je 

0 aanduidt, ben je je absoluut niet bewust van je talenten op je werk. Je weet absoluut niet wat jouw 

natuurlijke aanleg is en hoe je deze op je werk inzet. Wanneer je 10 aanduidt, ken je al je talenten op je 

werk door en door.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Leeswijzer werkboek
Je hoeft het werkboek niet chronologisch te doorlopen. Je kan starten met de stap die jou het meest 

aanspreekt. Je kan het werkboek ook doornemen op verschillende tijdstippen in je loopbaan. Je krijgt dan 

nieuwe en / of bijkomende inzichten. 

In elk hoofdstuk wordt gewerkt met een stramien waarbij je niet enkel wordt aangespoord tot zelfrefl ectie 

om je zelfi nzicht te verhogen. Het werkboek zorgt er eveneens voor dat je concrete stappen zet in de 

richting van jouw bestemming, dat je concrete acties onderneemt, dat je contacten legt en in dialoog 

treedt met anderen over je talenten.

Doorheen dit werkboek werken we toe naar een concreet actieplan, als hefboom voor jouw verdere 

ontwikkeling. Hiervoor zullen we je telkens uitnodigen om in elk van de onderdelen je analyse te vertalen 

in concrete acties. Een aantal van deze acties zul je tijdens het doorlopen van het werkboek al realiseren.

Andere acties zijn misschien zinvoller om in overleg te doen of zal je pas kunnen ondernemen op het einde 

van het proces.

In elk hoofdstuk vind je volgende aspecten terug :

Achtergrondinformatie over het betreffende thema.

Concrete oefeningen, opdrachten en vragen die je helpen om je zelfi nzicht te verhogen.

Uitnodigingen en richtinggevende vragen om in dialoog te treden met anderen.

12
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Stap 1

Bewust worden van je talent

“Wees altijd een originele versie van jezelf 

in plaats van een kopie van iemand anders.”

“Als je niet kunt uitblinken door talent moet 

je door inspanning triomferen.”

15
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Iedereen heeft één of meerdere talenten, maar we zijn ons er niet altijd bewust van. Om je 

talent ten volle te kunnen inzetten, is bewustwording dus de eerste stap. Je weet hier zelf 

meer over dan je misschien denkt. Volgende oefeningen kunnen je helpen om naar boven te 

halen wat je al weet over je talent.

1.1. Rode en groene momenten
Denk eens aan activiteiten die je doet op je werk of daarbuiten en ga op zoek naar rode (energievreters) 
en groene (energiegevers) momenten.

Groene momenten zijn momenten:

� waarop je geniet van waar je mee bezig bent, voor je het weet is er een paar uur voorbij

� waarop je de tijd vergeet 

� waarop je amper moet nadenken bij wat je doet

� waar je naar uitkijkt

� waarvan je zelf niet zo bijzonder vindt wat je laat zien, maar anderen wijzen je erop dat je het goed kan

� die je ook kan onder stress, in moeilijke omstandigheden of als je moe bent

� waarbij je na afl oop misschien fysiek moe bent, maar mentaal heb je meer energie dan je vooraf had

Rode momenten zijn die momenten: 

– waarop de tijd niet vordert 

– waar je niet naar uitkijkt

– waarop je jezelf heel erg moet concentreren om erbij te kunnen blijven of om een goed resultaat te 

kunnen neerzetten

– waar je moe van wordt

– die in je functioneringsgesprekken of evaluatiegesprekken steeds terugkeren, jaar na jaar… en steeds 

benoemd worden als datgene waar je aan zou moeten werken; je weet het, je zegt dat je er aan gaat 

werken en tegelijkertijd komt er weinig of niets van

– waarop je energie moet steken in wat je aan het doen bent; je ziet er tegenaan, je stelt het uit, de tijd kruipt 

vooruit en je bent je tijdens de activiteit voortdurend bewust van het feit dat het je veel energie kost

– die vaak opduiken in je storende gedachten: datgene waar je in de auto naar huis zit op te tobben, waar je 

’s avonds of in het weekend mee bezig bent, waar je ’s nachts van wakker ligt, waar je niet uitkomt, waar 

je voortdurend in je hoofd gesprekken of dialogen over aan het voeren bent of die je achtervolgen; 

Bewust worden van je talent16
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Hou een week een dagboek bij. Telkens je op een groen of rood moment botst, schrijf je 

dit op. Zorg dat je elke dag minstens 1 groen en 1 rood moment opschrijft.

Ik voelde me sterk, opgeladen, voldaan ... toen ik:

Ik voelde me zwak, leeg, ontevreden ... toen ik:

Bewust worden van je talent 17
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Op het einde van de week bekijk je het overzicht. 

Groene momenten zijn waarschijnlijk momenten waarbij je jouw talent inzet, rode 

momenten zijn waarschijnlijk momenten waarbij je vanuit je zwaktes werkt. Wat valt je 

op? Zie je een patroon terugkeren in het groene of het rode kader? 

Wat kan je hieruit besluiten?

Bewust worden van je talent18
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1.2. Succesverhaal
Bekijk het afgelopen jaar. Denk terug aan een moment waarop je een oplossing gevonden 

hebt, iets wat leidde tot een verbetering. Wat is zo een taak of een project waar je succes 

hebt geboekt, waarbij je echt in je element was? Waar ben je het meest trots op? Beschrijf 

je ervaring.

Wat maakte dat je in je element was? Wat maakte dat het een succes werd of dat je hier 

fi er over was?

Wat zegt dit over jouw talent, jouw sterktes, over waar jij goed in bent en je interesses?

Bewust worden van je talent 19
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1.3. Inspirerende vragen

Voor welke klussen/projecten word jij vaak gevraagd op je werk? Waarom?

Een goede vriendin gaat een pasgekochte, oude boerderij opknappen. Jij gaat helpen. 

Wat ga je doen? Welke vaardigheden zet je vooral in?

Je moet een stagiair begeleiden op je werk. Welke vaardigheden die jij goed beheerst, zet 

je vooral in?

Bewust worden van je talent20
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Denk eens aan iemand die je kent in je omgeving of op afstand en die je erg bewondert. 

Welke eigenschappen in hem of haar vind je bijzonder? In hoeverre heb je deze 

bewonderenswaardige eigenschappen zelf?

Welke sport of hobby doe je? Komt één van jouw talenten hierin tot uiting?

Waar schepten je ouders of grootouders vroeger over op als ze het over jou hadden?

Bewust worden van je talent 21
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Wat zou je beste vriend(in) zeggen als iemand hem of haar zou vragen wat jouw grootste 

talent is?

In een sollicitatiegesprek wordt gevraagd naar jouw talenten. Welke 2 talenten zou je het 

liefst benadrukken?

1.4. Bevraag je talent
Jij bent niet de enige die zicht heeft op jouw talent. Jouw omgeving ziet je vaak bezig, zij 

hebben dus ook een visie op jouw talent. Klop bij een aantal mensen in je omgeving aan 

om hen hierover te bevragen: vrienden, familie, collega’s, je leidinggevende ... We geven 

je enkele richtvragen mee, maar laat je hier niet door beperken. Het best praat je met 

mensen uit verschillende contexten of omgevingen.

Bewust worden van je talent22
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Een gesprek met je leidinggevende.

Welke taak of opdracht geef je het liefst aan mij? Wat zie je mij dan vooral doen? Welke talenten zie je me 

dan inzetten?

Een gesprek met een goede vriend.

Een chef van een organisatie waar ik graag voor zou willen werken, spreekt je aan. Hij vraagt je of ik 

geschikt ben om bij hem te werken. Zo ja, waar ben ik vooral goed in? Voor welke functie zou hij mij zeker 

moeten aannemen?

Een gesprek met een collega.

Stel dat ik ga emigreren. Als collega spreek je een afscheidswoord. Wat ga je vooral over mij zeggen?

Bewust worden van je talent 23
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Als je de drie antwoorden met elkaar vergelijkt, wat valt je dan op? Pikken deze mensen 

er dezelfde zaken uit? Hoorde je verrassende dingen van anderen? Wat zegt dit over jouw 

talent?

Verborgen talenten komen vaak in crisissituaties plotseling naar voren. Denk eens terug 

aan een crisismoment. Wat gebeurde er? Hoe redde u zich uit deze situatie? Welke acties 

ondernam je? Bedenk welke talenten er in je naar boven kwamen.

Je hebt nu een concreter beeld van je talenten. Als je dit ergens in je lichaam zou moeten 

situeren, waar plaats je het dan? Zit jouw talent in je hoofd, je hart, je handen, je buik, je 

voeten of nog ergens anders? Geef het weer op onderstaande tekening.

Bewust worden van je talent24
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Bewust worden van je talent

1.5. Samenvatting ‘bewust worden van je 
talent’

Teken hieronder jezelf in het midden van het vel. Het mag ook gewoon jouw naam zijn, 

of ‘ik’, en teken er een cirkel omheen. Kijk naar alle talenten die je met behulp van dit 

hoofdstuk in kaart hebt gebracht. Probeer ze te groeperen. Heb je bijvoorbeeld het talent 

‘daadkracht’ gehoord van een collega en is ‘besluitvaardigheid’ een talent dat je van een 

vriend meekreeg? Zet ze dan bij elkaar, bijvoorbeeld in de linkerbovenhoek. Zet een cirkel om de talenten 

die bij elkaar horen en trek een lijn van die cirkel naar jezelf. Uiteindelijk vormt zich een web van talenten 

om je heen.
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Stap 2

Je talent delen

“In een team moet iedereen hetzelfde doen 

en kunnen… Of klopt dat niet?”

“Om een uitstekende wagen te maken, 

heb je slechts 1 goede motor nodig maar 

ontelbare schitterende onderdelen.”

27
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Het is belangrijk zelf te weten wat je talent precies is. Het is mogelijks nog belangrijker om 

dit kenbaar te maken en te delen met je omgeving.

2.1. Talent delen

In het vorige hoofdstuk heb je zicht gekregen op jouw talenten. Wie is er momenteel al 

op de hoogte van deze talenten? Vermeld duidelijk wie welk talent van jou kent.

Waar laat je jouw talenten momenteel al zien? In welke omgeving drijven jouw talenten 

het meest naar boven?

Wanneer zet je welk talent in? Geef duidelijk de situaties weer waarin dit gebeurt.
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2.2. Ongeziene talenten
Zoals je bij het invullen van de vragen waarschijnlijk wel merkte, zet je niet al je talenten 

in elke context in en blijven deze verborgen. Je collega’s kennen vaak andere talenten dan 

je vrienden. Soms is dat echter een gemiste kans. Van welk talent zijn mensen op je werk 

op de hoogte, maar anderen niet? En omgekeerd, welke talenten zien je vrienden en/of 

familieleden, maar kennen je collega’s en leidinggevenden niet?

Het kan heel zinvol zijn om eens na te denken over de manier waarop je ongeziene talenten 

meer zichtbaar kan maken. Anderen kunnen immers geen rekening houden met de talenten 

die ze niet kennen. Dit is zeker interessant in een werkcontext. Als je leidinggevende jouw 

talent echt kent, kan hij of zij het ook effectief inzetten in de organisatie.

Stel dat je heel goed bent in organiseren en je doet dat ook graag. In je vrije tijd organiseer je geregeld feesten 

en activiteiten, maar op je werk komt dat niet aan bod. Zolang jij je leidinggevende hiervan niet op de hoogte 

brengt, kan hij of zij hier geen rekening mee houden. Wanneer er bijvoorbeeld een teamdag georganiseerd 

moet worden, zal hij beroep doen op die collega’s waarvan hij weet dat ze dit graag en goed doen. 

Van welke taak op je werk denk je: “Ik wou dat mijn leidinggevende mij hiervoor zal 

vragen/gevraagd had?”

Je talent delen 29

AGO-00787_Talentwerkboek.indd   29 02-03-2010   09:24:58



Misschien heb je wel allerlei talenten die je hebt leren wegstoppen, omdat ze niet pasten 

bij het beeld dat de omgeving van je had. 

a)  Welke talenten moet je op je werk wegstoppen, omdat je denkt dat ze er niet 

passen? 

b)  Zijn er bezigheden waarvan je droomt, maar die je steeds wegwuift, omdat ze niet 

passen bij hoe mensen in je ruime omgeving je kennen?

Ga hier meteen mee van start! Plan een gesprek met je leidinggevende, maak je talent 

kenbaar en pols eens hoe je dit meer zou kunnen inzetten.

2.3. Inspirerende vragen

Wanneer heb je het laatst gesproken over je talent? Hoe heb je dat ervaren?

Je talent delen30
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Heb je anderen deze week hun talent zien delen? Hoe maakten ze dit zichtbaar?

2.4. Samenvatting ‘je talent delen’

Maak jij je talenten al kenbaar? Hoe kan je ze nog meer zichtbaar maken? Wie ga je 

hierover aanspreken? 
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Stap 3

Ruimte creëren voor je talent

“Om iets te kunnen laten ontstaan, 

is ruimte nodig.” 

“Iedereen heeft wel een talent, maar niet iedereen heeft 

de moed om het te volgen in het onbekende verschiet.”

33
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De omgeving, de context waarin iemand zich bevindt, is bepalend of talenten gebruikt kunnen 

worden en zich kunnen ontplooien. De omgeving of de context kan iemand uitnodigen of 

juist ontmoedigen om een bepaald talent tot ontplooiing te laten komen. Als je jezelf bewust 

bent van je talent en je het kenbaar hebt gemaakt, zal het er op aankomen om de ruimte te 
creëren om je talent effectief te kunnen inzetten.

3.1. Werkcontext
In welke mate heb je in je huidige werk ruimte om je talent in te zetten? Aan de hand van volgende cirkels 

gaan we na wat de relatie is tussen jouw talent en je werkcontext.

talent

hefboom-
vaardigheden

geen talent

Bron: Luk Dewulf, Ik kies voor mijn talent, Lannoo uitgeverij

De middelste cirkel verwijst naar je unieke talenten en sterke punten. Wanneer je taken hiermee 

overeenstemmen, zal je kunnen doen waar je goed in bent en zal je met weinig moeite goede prestaties 

neerzetten. Deze situatie beschreven we eerder als ‘groene momenten’.

In de tweede cirkel vind je de hefboomvaardigheden. Dat zijn competenties die helpen om jouw talent 

productief te maken in een bepaalde context. Het zijn vaardigheden waardoor je meer uit je talent haalt. 

Enerzijds heb je soms hefboomvaardigheden nodig om je talent te activeren, om ervoor te zorgen dat je het 

ten volle kan benutten (vb. iemand die sterk is in analyseren van problemen leert om naar een klant toe te 

stappen als hij de klant met een probleem kan helpen). Anderzijds heb je deze vaardigheden soms nodig om 
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je talent te temperen, om je ervoor te behoeden dat je jouw talent overdrijft (vb. iemand die heel gedreven 

is, kan soms drammerig worden of te snel gaan en moet dus leren vragen of anderen nog mee zijn).

Ten slotte is er de derde cirkel van geen talent. Er zijn namelijk een aantal competenties waar je nooit goed 

in zal worden. Het zal altijd moeite kosten om hiermee bezig te zijn. Dat is niet erg, je hoeft niet overal in uit 

te blinken. Toch zal je merken dat het in een werkcontext wel eens nodig is gedrag te vertonen dat voor jou 

in deze buitenste cirkel ligt. Dit noemden we eerder de ‘rode momenten’. Dan kan je drie dingen doen: 

1. Je kan samenwerken met collega’s die hier wel goed in zijn en mekaar aanvullen met elkaars talenten. 

2. Je kan het zelf aanpakken door instrumenten in te zetten die het werk vergemakkelijken. 

3. Je kan afspraken maken met iemand die je aanstuurt en opvolgt, die er mee voor zorgt dat je het werk 

op tijd af krijgt. 

Het is niet erg om af en toe taken te moeten opnemen die niet in je talent liggen, als dit maar beperkt blijft 

in tijd en je op ondersteuning (van collega’s, instrumenten of een coach) kan rekenen.

Kijk eens terug naar de talenten die je ontdekte in stap 1. In welke situaties overdrijf je 

met je talent en zorg je op die manier voor ongewenste effecten? En in welke situaties 

krijg je jouw talent niet geactiveerd of komt het nog niet helemaal tot zijn recht? Welke 

hefboomvaardigheden gebruik je dan al? Welke zou je nog kunnen gebruiken?

Ga voor jezelf na waar jouw functie zich bevindt ten opzichte van de cirkels. Teken jouw 

functie op de overeenkomstige plaats. 

Als je de cirkels toepast op je werk, kan dat de volgende situaties geven:

• een normale werkcontext: je doet waar je echt goed in bent en je krijgt soms uitdagingen waarvoor 

je uit je comfortzone moet treden en hefboomvaardigheden moet gebruiken; af en toe moet je taken 

uitvoeren waar je niet echt goed in bent, maar daarvoor weet je de nodige ondersteuning te vinden;
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• een ideale werkcontext: het overgrote deel van je tijd word je ingezet op je talent; je krijgt voldoende 

taken die je grenzen verleggen en die je doen groeien en je moet amper bezig zijn met taken die in de 

cirkel ‘geen talent’ vallen;

• een stresserende werkcontext: je kunt maar voor de helft van de tijd werken vanuit je talent; je 

moet veel taken doen waar je hefboomvaardigheden voor moet inschakelen of waar je eigenlijk niet 

goed in bent;

• een burn-out werkcontext: er is geen match tussen je talent en je functie; je kan je sterktes niet 

inzetten op je werk, integendeel; je doet enkel die taken die jou veel moeite kosten en waar je eigenlijk 

niet goed in bent; er is zelfs geen sprake van uitdagingen die je doen groeien.

talent

hefboom-
vaardigheden

hefboom-
vaardigheden

geen talent

geen talent

talent

hefboom-
vaardigheden

hefboom-
vaardigheden

geen talent

geen talent

talent

hefboom-
vaardigheden

hefboom-
vaardigheden

geen talent

geen talent

talent

hefboom-
vaardigheden

hefboom-
vaardigheden

geen talent

geen talent

Een normale (werk-) context

Een stresserende (werk-) context

Een ideale (werk-) context

Een burnout (werk-) context

Bron: Luk Dewulf, Ik kies voor mijn talent, Lannoo uitgeverij
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In welke van deze 4 situaties herken je jezelf het meest? Welke situatie komt het meest 

overeen met jouw tekening? Wat zegt dit over de mate waarin jij ruimte hebt voor je 

talent op je werk?

3.2. Inspirerende vragen

Bij welke meester zou je graag in de leer gaan?
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Je krijgt een studiebeurs die groot genoeg is om gedurende 3 jaar in je levensonderhoud 

te voorzien. Welke opleiding zou je volgen?

Vanwege het werk van je partner vertrekken jullie voor 3 jaar naar Indonesië. Wat kan je 

daar doen om je breder/dieper te ontwikkelen?

Welk talent moet je in actie zetten om je droombaan te kunnen doen? In welke setting 

kan je dat het beste oefenen?
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3.3. Mirakelvraag

Hoe ziet je ideale werkomgeving eruit? Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat daarin 

voor jou belangrijk is en waarom jij dit ideaal vindt.

Wat zou er in je huidige omgeving moeten veranderen zodat je meer met je talent kan 

bezig zijn?
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Hoe kunnen anderen ervoor zorgen dat jij je talent meer kan inzetten op je werk?

Als je jouw antwoorden op al deze vragen bekijkt, wat wil je dan meegeven aan je 

leidinggevende? Wat wil je hem of haar vertellen?
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3.4. Samenvatting ‘ruimte creëren voor je 
talent’

Hoeveel ruimte bestaat er al voor je talent? Hoe kan je meer ruimte voor je talent creëren? 

Wie kan je daarbij helpen?
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“De grootste kracht die de mens heeft, 

is de kracht om te kiezen.”

“Hoe meer je je focust op de ontwikkeling van 

je eigen talent, hoe groter de kans dat je van 

betekenis kunt zijn in het leven van anderen.”

Stap 4

Je talent elke dag inzetten
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Nu je jezelf bewust bent van je talent en er de ruimte voor hebt gecreëerd, is het de kunst dit 

elke dag in te zetten. Op je werk, maar ook daarbuiten.

4.1. Mijn doelstellingen

Je bent doorheen dit boekje reeds bewust bezig geweest met je talent. Geef jezelf nu een 

plaats op het raster waar je je nu bevindt in je werkcontext.

Waar sta je nu?

Mate waarin je je talent kunt inzetten in je huidige werkcontext? 
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Vervolgens duid je aan op de kaart waar je je wil bevinden. Opgelet: kies een realistisch doel maar met 

voldoende uitdaging. Het is veel belangrijker iedere dag te oefenen in het inzetten van je talent dan een 

droombeeld na te streven. 

Wat houdt dit doel voor jou in? Wat wil je precies veranderd zien?

Welke verschillende deeldoelstellingen kan je aan de hand hiervan voor jezelf 

formuleren?
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4.2. Mijn talentprofi el
Als je jouw talenten meer wil inzetten in je loopbaan is het van belang hierover te spreken 

met je leidinggevende. Hij ziet je bezig in de dagelijkse context, dus hij kan meer inzicht 

geven in je sterktes en welk potentieel hij in jou ziet. Wanneer je met je leidinggevende 

praat, kan je ook checken of je ontwikkelingsdoelen aansluiten bij de doelen van de 

organisatie. Je kan nagaan of je ideeën passen binnen het perspectief van de organisatie.

Als bijlage 1 vind je een sjabloon ‘talentprofi el’. Dit kan je gebruiken als basis voor een 

gesprek met je leidinggevende. Maak eens een afspraak om te praten over de inzet van 

jouw talent. In dit gesprek gaat het om jouw persoonlijke ontwikkeling maar ook om de 

wijze waarop de organisatie jou wil inzetten. 

Vraag vooraf aan je leidinggevende om de drie eerste items (verleden, huidige situatie en toekomst) vóór het 

gesprek in te vullen. Jij doet hetzelfde vanuit jouw perspectief. Op het gesprek zelf kan je beide perspectieven 

met elkaar vergelijken. Welk potentieel ziet je leidinggevende in jou en hoe schatte je dit zelf in? Welke 

opportuniteiten ziet je leidinggevende om je talenten verder in te zetten?

Welke zaken verrasten jou in dit talentengesprek? Kwamen jouw ideeën overeen met die 

van je leidinggevende? Tot welke conclusie kom jij nu?
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4.3. Mijn ontwikkelingsacties
Eens je weet wat je doelstellingen zijn, dien je ook de nodige acties te formuleren om je talent te versterken. 

Binnen een organisatiecontext is het het krachtigst wanneer deze acties ingebed zijn in jouw werksituatie. 

Op die manier wordt je talentontwikkeling ingezet om de doelen en de strategie van de organisatie te 

realiseren. Je collega’s en leidinggevende kunnen hierin een ondersteunende rol opnemen. 

Er zijn verschillende manieren om je talent te ontwikkelen. Naast de bekendere 

ontwikkelvormen als klassikale opleiding, coaching en intervisie, bestaan er ook vormen 

als leernetwerken, wissel-leren, jobrotatie… Wil je hier meer over weten? Neem een 

kijkje op www.agoweb.be en klik op ‘ontwikkeling en inzetbaarheid’. Als je doorklikt 

op ‘ontwikkelvormen’ kan je een aantal ontwikkelvormen in de diepte leren kennen.

Hoe wil jij je talent verder ontwikkelen? Welke activiteiten vind je zelf hiervoor geschikt?

Welke afspraken kan je hierover maken met je leidinggevende? Op welke terreinen en met 

inzet van welke talenten wil je het komende jaar met concrete activiteiten werkzaam zijn? 

Je kan hiervoor het laatste item (talentontwikkeling) van je talentprofi el (zie bijlage 1) 

en/ of de ontwikkelingsgerichte doelstellingen (zie bijlage 2) gebruiken.
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Als bijlage 2 vind je een sjabloon waar je jouw ontwikkelingsacties gedetailleerd kan 

structureren. Voel je echter vrij om je eigen structuur te kiezen om je actieplan uit te 

schrijven!

4.4. Mijn engagement
Nu je duidelijke acties hebt geformuleerd om je talent meer in te zetten en te ontwikkelen, komt het er 

vooral op aan om actie te ondernemen. De sleutel zit hem in het doen, doen en nog eens doen! Je talent 

blijvend inzetten, vergt dan ook een groot engagement en doorzettingsvermogen van jou. Daarom is het 

goed om afspraken met jezelf te maken over hoe jij dit talent gaat inzetten.

Welke afspraken kan jij met jezelf maken? Vul hiervoor enkele van volgende zinnen aan:

• ik neem nu mijn eigen verantwoordelijkheid voor …

• ik neem vanaf nu de tijd om …

• ik ken mijn talent en dit betekent vanaf nu …

• ik vertrouw erop dat …

• vanaf nu stel ik mij open voor …
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Om het voor jezelf te vergemakkelijken, kan je werken met reminders voor je doelstellingen. 

Wat kan jou ondersteunen om jezelf aan deze afspraken te herinneren? Gebruik je 

creativiteit.

Laat je zeker ook ondersteunen door anderen: het thuisfront, collega’s, je leidinggevende, 

vrienden … Samen kunnen jullie nadenken over de manier waarop je jouw talent elke 

dag kan inzetten, hoe je het zichtbaar maakt, welke eerste stap je hierin kan nemen en 

hoe je dit toepast op je werksituatie. 

Kies daarom als eerste iemand uit die je echt vertrouwt en deel met die persoon wat je hebt ontdekt in dit 

werkboek. Maak deze persoon tot je buddy, je persoonlijke coach zodat je steeds de nodige steun hebt in 

het leven vanuit je talent.
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“Een echte meester herken je niet aan het aantal slaven dat hij 
bezit, maar aan het aantal meesters dat hij zelf opgeleid heeft.“
(Plato, Grieks fi losoof, 427-347 voor Christus)

“Iets met gemak doen wat anderen moeilijk vinden, heet talent. 
Doen wat met enkel talent niet lukt, heet genialiteit.”
(Henri-Fréderíc Amiel, fi losoof, 1821-1881)

“De schoen die de ene persoon past, knelt de andere 
persoon. Er is geen levensrecept dat voor iedereen past.”
(Carl Jung, psycholoog, 1875-1961)

“Je hebt in het leven maar één talent nodig: 
het talent om je droom te vinden.”
(Jacques Brel, zanger, 1929-1978)

“In mijn hoofd had ik dat record al gebroken. 
Ik moest het alleen nog zwemmen.”
(Fred Deburghgraeve, zwemmer, 21 juli 1996)

“Neem je eigen lot in handen voor iemand anders het doet.”
(Jack Welch, ex-CEO General Eelectric, 2004)

“Ik laat het niet aan anderen over om in 
mij te geloven. Ik geloof in mezelf.”
(Venus Williams, tennisster, Wimbledon, 2005)

“Ik geloof in drie T’s: Team, Trust en Talent.”
(Patrick De Maeseneire, CEO Adecco, juni 2009)
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Tot slot

In dit werkboek heb je ontdekt wat jouw persoonlijke talenten zijn en hoe je deze elke dag kan inzetten. 

Misschien ben je zelf verrast door wat je hebt ontdekt, misschien was je talent al heel bekend voor jou. 

Mensen kunnen soms hun hele leven zoeken naar hun talent. Hoe sneller je dit echter vindt, hoe meer 

richting je zelf kan geven aan je leven én aan je loopbaan.

Het is belangrijk voor organisaties om de talenten van werknemers te ontdekken, te onderkennen en waar 

nodig verder te ontwikkelen. Niet iedereen is op de hoogte van al zijn talenten: talent wordt voor een mens 

pas duidelijk als hij met de inzet van dat talent, de mogelijkheden van het talent, wordt geconfronteerd. 

In een land waar voetbal minder bekend of onbemind is, zullen veel talenten voor deze sport rondlopen, 

maar omdat nergens aan deze sport wordt gedaan, zullen de talenten verborgen blijven. Het is dan ook een 

uitdaging om hier zelf naar op zoek te gaan.

Eens talent gekend is en wordt ingezet, is het werk nog niet af. Een leidinggevende moet continu ruimte 

blijven maken voor het talent van werknemers zodat het talent in huis blijft. Jij moet je eigen talenten ook 

blijven ontwikkelen. Je moet je dus constant bewust blijven van je talenten en van de manier waarop je ze 

kenbaar kan maken en inzetten. Dit is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid: zowel de organisatie als 

jij zelf moeten er ruimte voor blijven maken, zodat het talent de zuurstof krijgt die het nodig heeft.

Jij kan ook zuurstof geven aan het talent van anderen. Vanuit je ervaring in dit werkboek kan je mensen 

op hun talent wijzen. Als je iemand iets ziet doen dat je echt opvalt of dat je heel sterk vindt, zeg het hen. 

Maak mensen bewust van hun talenten. Observeer hen, want zo ontdek je misschien nieuwe talenten van 

hen en van jezelf.

Je hebt dit werkboek nu doorlopen, maar misschien kan je de oefening nog eens binnen zes maanden 

opnieuw doen. Wie weet welke talenten dan komen bovendrijven. Er zijn op dit moment immers vast en 

zeker talenten die nog verborgen zijn voor jouw omgeving en voor jezelf. Blijf nieuwsgierig en doe telkens 

nieuwe ontdekkingen door elke dag te leven vanuit je talent!
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Ter inspiratie!

Hieronder vind je nog een aantal interessante links, boeken en spellen. Laat je inspireren!

‘Wereldtalent. Het beste uit jezelf en je carrière.’ Steijger V., Steijger S. en van Oosterhout P. 
(2008), Thema
De auteurs van dit boek stimuleren je met behulp van verschillende oefeningen om je talenten te ontdekken, 

ontplooien en openbaren. Ze dagen je uit op een andere manier naar je vermogens, werk en toekomst te 

kijken. Het boek laat zien dat de meeste mensen veel meer capaciteiten hebben dan ze denken, veel meer 

kwaliteiten dan de functie, het cv of studiekeuze laten zien.

‘Ik kies voor mijn talent. Tools voor zelfmanagement.’ Dewulf L. (2009), Lannoo 
Hoe kan je focussen op je talent en hoe kan je omgaan met zwakke punten of met domeinen waarop je 

geen passie hebt zonder dat je ze hoeft te ontwikkelen? Op basis daarvan beschrijft de auteur hoe een 

bepaalde job, rol of context in samenhang met het benutten van talent tot succes dan wel tot stress en 

burn-out kan leiden.

‘Van kiem tot kracht: een waarderend perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en 
organisatie-verandering.’ Tjepkema S. en Verheijen L. (2009), Springer
Hoe realiseer je duurzame veranderingen in organisaties? Veranderingen die beklijven omdat medewerkers 

ze zelf mee-vormgeven? En hoe ondersteun je mensen en teams in hun ontwikkeling, zodanig dat ze het 

beste uit zichzelf halen? Dit boek gaat in op deze vragen vanuit een ‘waarderend perspectief’.

‘Talent in actie. Je loopbaan en je leven op het juiste spoor.’ Antoon G. (2007), 
LannooCampus
In dit boek reikt Georges Anthoon tactieken en strategieën aan om zelf je loopbaan te sturen in de richting 

die je wenst. Hij wijst op valkuilen en risico’s en geeft een overvloed tips en tricks om ze correct in te 

schatten. Tegelijk legt hij uit hoe je privégeluk op één lijn brengt met professioneel succes.

‘Spelen met talenten. Van loopbaan naar droombaan.’ de Roy A. en Lomans M., Koot P. 
(vormgeving), Thema
Als je liever via een spel zicht wil krijgen op je talent in functie van je loopbaan, raden we je ‘Spelen met 

talenten’ aan. We haalden hieruit heel wat inspiratie voor de ‘inspirerende vragen’ uit dit boekje. Je kan dit 

spel alleen spelen of in groep, met of zonder begeleider.
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Doortocht 

Instappen richting onontdekt land,

Van wal steken en het overbekende verlaten,

Op weg gaan om te werken en te leren

Het eigen kompas afstemmend op de grote vaart.

Wind en tegenslag aanvaarden,

Koersvast blijven, zelfs bij matig zicht,

Maar ook – de moed hebben om bakens te verzetten,

Om te wenden, als de getijden zijn gekeerd.

Trouw blijven aan jezelf en het gekozen bestek,

Willen en wetens op doortocht zijn,

Vertrouwend in het doel van de reis

Met een leerzame en behouden vaart als refrein.

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis

(naar een gedicht van Alfred C. Bronswijk)
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Bijlage 1

Talentprofi el
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Talentprofi el van ...
Ervaring uit verleden
Belangrijkste professionele ervaring. Een kort overzicht van de professionele ervaring tot heden.

Huidige situatie
Huidige prestatieniveau. Hoe schat je het huidige prestatieniveau in?

Sterktes. Een kort overzicht van de belangrijkste sterktes.

Potentieel. Geef een aanduiding van het potentieel.

Loopbaanaspiraties (tijdshorizon 2/3 jaar). Een kort overzicht van de loopbaanaspiraties.

Toekomst
Ontwikkelingsnoden. Een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingsnoden.

Mogelijke struikelblokken. Wat zijn mogelijk hinderpalen die de loopbaanaspiraties in de weg kunnen staan?

Belangrijkste vraag. Wat is de belangrijkste vraag m.b.t. mogelijke loopbaanacties?

Talentontwikkeling (tijdshorizon 12 tot 18 maanden)

Ontwikkelingsacties (duid aan wat van toepassing is).
■■ training ■■ leernetwerk ■■ wissel-leren ■■ 360 graden feedback ■■ development centre 
■■ promotie ■■ bijkomende verantwoordelijkheden ■■ coaching/mentoring ■■ rotatie/transfer binnen de entiteit 
■■ rotatie/transfer buiten de entiteit ■■ speciale opdracht, project of taak ■■ andere:

Belangrijkste ontwikkelingsacties. Een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingsacties. Maak ze Specifi ek, Meetbaar, 
Aanvaard, Realistisch en Tijdsgebonden! Als je dit verder wil uitwerken, kan je gebruik maken van bijlage 2.
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Bijlage 2

Ontwikkelingsgerichte doelstellingen
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Dit document kan je ook gebruiken in het kader van de PLOEG-cyclus. Je planningsdocument bestaat uit drie delen: je resultaats-
gerichte doestellingen, je functiegebonden ontwikkeling en je loopbaangebonden ontwikkeling. Dit actieplan kan je als onderdeel 
van het ontwikkelingsluik integreren.

1 Type doelstelling: je kan voor jezelf aangeven om welk type doelstelling het gaat – direct (D), gemiddeld (G) of lange termijn 
ontwikkelbaar (L).

2 Op www.agoweb.be kan je hiervoor bij ontwikkeling en inzetbaarheid onder ‘ontwikkelvormen’ allerlei inspiratie opdoen. 
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