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Frits

De arbeidsmarkt lijkt wel wat op de natuur. Elk beest heeft zijn eigen 

talenten, en �oreert op het moment dat hij in de omgeving leeft waar die 

talenten tot hun recht komen. Een ijsbeer heeft enorm veel doorzettingsver-

mogen, maar zal in de Sahara toch snel het loodje leggen. Een meeuw kan 

prachtig vliegen, maar heeft water nodig om te kunnen jagen en zichzelf te 

voeden. En wat moet een mol boven en een roodborstje onder de grond? Het 

gaat erom de goede match te maken tussen talent en omgeving. Zo is het 

ook met mensen. Iedereen heeft talenten. Maar de kunst is de omgeving te 

vinden die precies die talenten nodig heeft die jij hebt. En het werk te vinden 

dat bij die talenten past. 

In vorige hoofdstukken heb je je verbeeldingskracht gebruikt om na te 

denken over je toekomst. Je hebt inmiddels een eerste beeld van je ideale 

baan en van het leven dat je wilt leiden. Je hebt ook geoefend om met 

een liefdevolle en compassievolle blik naar jezelf te kijken. Daardoor zijn 

eventuele twijfels verdwenen over de vraag of dingen wel gaan lukken. Je 

ziet jezelf realistischer. 

In dit hoofdstuk kijken we naar je talenten. Je ontdekt welke talenten je 

hebt en in welke omstandigheden je ze optimaal inzet. Dat doe je eerst zelf, 

individueel. En later schakel je daarbij hulp van een ander in. We gaan nog 

een stap verder. We bekijken bovendien in hoeverre je huidige baan bij je 

talenten aansluit. En welke functie ook bij je talenten kan aansluiten. 

Wat is een talent?

Er zijn veel misverstanden over talent. Mensen gaan al snel aan iets heel 

moeilijks en unieks denken. Soms associëren we talent met het vioolspel 

van Jaap van Zweden of de spreeksnelheid van Ben Tiggelaar. En ja, zoiets 

bereik je niet snel. Het motiveert niet, als je zo naar talent kijkt. Dan zijn we 

allemaal grijze muizen. 

Wat is een talent nu echt? Een talent is een natuurlijke begaafdheid, iets 

waar je aanleg voor hebt. Dat ‘iets’ zit in je. Het zit bij wijze van spreken in 

je genenpakket. Je krijgt het mee van je ouders. Maar… dan ben je er nog 

niet. Je moet iets met je talent doen. Je kunt dit talentvolle genenpakket 

voeden met kennis, de bijbehorende vaardigheden ontwikkelen en ver"j-

nen, en je kunt een houding ontwikkelen waarmee je je talenten onder-

steunt. Op die manier ontwikkel je je talent. En wellicht ga je excelleren! 

Talent is dus niet alleen een cadeau. Het is ook een opdracht. De beslissing 

er iets mee te doen. 

Frits werkt als unithoofd bij een grote bank. Een pittige baan die hem 

qua inhoud op het lijf geschreven is. Hij is analytisch en wil ‘de markt 

vóór zijn’ en overal het maximale uit halen. Hij heeft een goede sfeer 

gecreëerd in zijn team en zijn mensen zijn gemotiveerd en geprikkeld 

door zijn gedrevenheid. Frits maakt van nature bijzonder gemakkelijk 

contact en weet een goede sfeer te scheppen. Dat gaat hem goed af. 

Daar zit dus veel aangeboren talent bij. Maar vergeet niet: hij heeft wèl 

zes jaar economie gestudeerd, en met managementcursussen heeft hij 

zijn talenten verder ontwikkeld. Dit is zijn vijfde baan en binnen de 

bank is hij opgeklommen. Het gaat niet vanzelf.

Talenten, we hebben ze allemaal. Je hoeft ze niet te maken, alleen maar 

te ontdekken. En te ontwikkelen. Wat elk mens bijzonder – soms zelfs uniek 

– maakt, is de combinatie van talenten. Op het moment dat jij een kamer 

binnenkomt, breng je een verzameling talenten mee. Dat is "jn. Het is ook 

goed om je te realiseren dat anderen weer andere talenten hebben die jij niet 

hebt. Je kunt niet alles goed. Egels kunnen zichzelf goed beschermen, maar 

zijn niet erg snel. Hazen zijn dat wel, maar kunnen niet goed in bomen 

klimmen, enzovoort. Goede managers letten daar op. Ze proberen een groep 

mensen bij elkaar te krijgen waarin de talenten elkaar aanvullen. Je helpt ze 

als je duidelijk kunt vertellen wat jij aan talent in huis hebt en hoe je dat het 

beste kunt inzetten. Dat ontdek je in dit hoofdstuk.

Welke talenten heb jij van nature? Wat zijn de eigenschappen die jij in-

brengt in een groep, bij een klant, of in je privéleven? Daar gaat de volgende 

oefening over. Het is een startoefening om je talenten te ontdekken. Later in 

het hoofdstuk gaan we er dieper op in. 
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Wandeloefening: Ontdek je talenten 

In hoofdstuk 2 heb je een oefening gedaan waarbij je op zoek ging naar je flow-

momenten. Die oefening is nu het uitgangspunt. Neem de uitwerking ervan mee 

op je wandeling. Begin je wandeling met de basiswandeling van blz. 22. Neem 

je tijd. Kom tot jezelf en tot rust. Zorg dat je het niet afraffelt. Pak je notitieboek 

of onlinewerkboek erbij. Neem al het voorwerk dat je de afgelopen weken hebt 

gedaan nog eens door. 

 ü Stap 1

  Kijk eerst naar de lijst met flow-momenten en hoogtepunten uit 

je leven. Wat maakte je toen trots? Mijmer erover. Geniet ervan. Dat 

is de toon. Is er iets in de natuur dat je associeert met de hoogtepun-

ten? Het kan een tak zijn, een slakkenhuisje, een bloem, een of andere 

boom. Je hoeft het niet mee te nemen, maar herken het. 

ü Stap 2 

  Observeer het nauwkeurig en kijk eens heel precies naar het 

volgende: wat vertegenwoordigt dit stukje natuur van wat jij in huis 

hebt, jouw talent? Wat deed jij wat bijdroeg aan het succes? Wat waren 

jouw acties en wat was het e(ect? Omschrijf het zo concreet mogelijk.

ü Stap 3 

  Maak vervolgens de vertaalslag: wat zegt dit alles over waar jij 

goed in bent? Als één van je  ow-momenten bijvoorbeeld het leiden 

van een ingewikkeld project was, dat jij tot een succes maakte, welke 

talenten heb je daarbij ingezet?

Talent en plezier

Je talent is de basis. Maar talenten moeten wel gewogen worden, 

beoordeeld. Het eerste criterium daarbij is: vind je het wel leuk om met dat 

talent te werken? Geeft het je plezier? Je moet naar die dingen op zoek waar 

je goed in bent, én naar wat je graag doet. Marcus Buckingham noemt dit 

´sterke punten´. Buckingham werkte 15 jaar voor de Gallup University, een 

kennisinstituut dat al 75 jaar onderzoek doet naar hoe mensen optimaal 

kunnen presteren in hun werk. Zij ontdekten dat dat lukt als je met plezier je 

talenten inzet en ontwikkelt. Buckingham schreef verschillende boeken over 

dit onderwerp. Alleen als je het leuk vindt om je talent in te zetten, krijg je er 

energie van, en zul je er – wanneer je erop inzet – steeds beter in worden. 

Het kan heel goed zijn dat je ergens talent voor hebt, maar dat je het toch 

niet graag doet. Je bent er goed is, iedereen vraagt je ervoor, maar je hebt er 

geen zin in. Bijvoorbeeld het cijfermatige werk van de administratie. 

Neem je tijd en geniet van je talenten. Laat wat je 
nu hebt opgeschreven even goed op je inwerken. 
Komen je talenten al wat duidelijker naar voren? 
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Cora

Pim

Giel

Cora, bijvoorbeeld, begint op haar 19de als verkoopster en groeit 

in een paar jaar door naar manager van de grootste drogisterij van 

Rotterdam met alles erop en eraan. Ze kan het. Dat is een feit. Maar 

leuk? Nee, dat vindt ze het niet. Als ze even tijd heeft geniet ze ervan 

om mensen te adviseren in het ‘opmaken’. Ze besluit daar haar eigen 

bedrijf in te beginnen: uiterlijke verzorging.

Andersom kan het natuurlijk ook gebeuren. Je hebt ergens geweldig veel 

plezier in, maar je kunt er weinig van. Bijvoorbeeld tekenen of zingen. Of 

schaakles geven aan kinderen, wat je beperkt tot een vrijetijdsbezigheid omdat 

je eigenlijk onvoldoende orde kunt houden. Je geniet van de activiteit, maar 

het hoeft niet tot geweldige resultaten te leiden. Dat zijn dan meer hobby’s 

dan iets anders. Ga daar vooral mee door, maar maak er niet je werk van.

Soms hoor ik mensen zeggen: als je iets écht graag wilt, kun je het ook. Dat 

is een misvatting. Het leidt tot geploeter. Met doorzettingsvermogen kun 

je veel bereiken, maar er moet wel een fundament zijn van waaruit je kunt 

werken. Alleen plezier is niet genoeg. Een hond kan het reuzeleuk vinden om 

te zwemmen, maar hij zal in snelheid niet winnen van een snoek of een eend. 

Talent is nodig om je vaardigheden te ontwikkelen. Anders blijft het bij een 

droom. Je kunt veel beter doen wat echt bij je past. 

Pim werkt bij een pensioenfonds en heeft genoeg van alle verplichtin-

gen op het werk. Hij wil in de binnenstad van Nijmegen een horeca-

gelegenheid starten. Hij ziet al voor zich hoe het is ingericht, welke 

dans- en feestactiviteiten er plaatsvinden, wat er op het menu staat, wie 

de doelgroep is. Toch komt het er niet van. Het is een te grote droom 

die niet aansluit bij zijn talentenpakket. Zo is hij wel een zelfstandig 

werker, en actiegericht, maar creativiteit is weer niet een van zijn sterke 

punten. Wat vooralsnog bij hem past is een eenmanszaak beginnen in 

pensioenadvies. En veel uitgaan, natuurlijk… 

Een realistisch idee hebben van je talenten kan je dus verder helpen in je 

loopbaan. Pims bedrijf in pensioenadvies loopt goed. Dat sluit aan bij zijn 

actiegerichtheid en talent om zelfstandig te werken. Als jij ook je talenten 

goed in beeld brengt, is er al snel veel meer mogelijk dan je dacht voordat je 

aan dit boek begon. 

Nadruk op verbeteringen
 

Wat zou het mooi zijn als we onze talenten zouden ontdekken en ze met 

plezier konden inzetten in ons werk. We zouden werken in  ow en we zou-

den steeds beter worden in wat we doen. Toch is het aan de orde van de dag 

dat managers andersom werken. Zij letten niet op wat mensen wél kunnen, 

maar op wat mensen níet kunnen. Te vaak krijgen de mensen te horen dat ze 

dat moeten verbeteren waar ze nou net niet goed in zijn. Als ze dan beginnen 

aan coaching, een training of opleiding, heeft dat alleen zin als die passend is. 

Het moet ergens aansluiten bij een talent dat nu nog niet uit de verf komt. 

Te vaak hameren managers, P&O adviseurs en directeuren op competenties 

die de medewerker moet verbeteren, maar waar geen basis ligt in zijn of haar 

talent. Als het tijdens functioneringsgesprekken gaat over dat soort ´verbeter-

punten´, wordt het een moeizaam traject. 

Het gebeurt regelmatig, ik zie deze mensen vaak in mijn coachingsbu-

reau. Tegen heug en meug proberen ze te veranderen, de dingen waar 

ze niet goed in zijn te verbeteren. Giel schrijft met plezier beleidsstuk-

ken. Dat hij het daarna in het MT moet presenteren, vindt hij een 

ramp. Hij hakkelt, kan zijn punt niet snel maken en zijn plannen niet 

goed voor het voetlicht brengen. Zijn collega die op de hoogte is van 

alle stukken kan het beter en vindt het leuker om te doen. Toch moet 

Giel alweer naar een nieuwe training presentatietechnieken. Hij ziet 

het echt niet zitten.

Je kunt de dingen waar je van nature niet goed in bent wel verbeteren, 

maar het kost verschrikkelijk veel moeite en het resultaat is minimaal. Je kunt 

geen ander mens worden. Ervaring en kennis kunnen je sterker maken, maar je 

wordt er niet anders van. De uitdaging is je talenten te accepteren en productie-

ver te maken. Realiseer je dat je grootst mogelijke ontwikkeling ligt op het gebied 

van je talenten. Alleen al omdat je daar doorgaans met meer plezier meer tijd en 

energie in steekt. Je zwakke punten kun je niet repareren. Je kunt ze wel onbe-

langrijker maken. Werk je in een team? Vergelijk dit dan eens met een levend or-

ganisme. Je doet je team tekort als je dingen doet die niet bij je passen. Je draagt 

het meeste bij als je die dingen doet waar je goed in bent. Als we inzetten op onze 

talenten en daarmee aan de slag gaan, kunnen we daar echt heel goed in worden.
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Hoe werkt het wel?

Om verder te komen in je zoektocht naar het werk dat jou gelukkig 

maakt, is het van groot belang dat je deze sterke eigenschappen ontdekt. Als 

je werk doet waarin je talenten helemaal uit de verf komen, voel je je compe-

tenter. Je bent meer tevreden over jezelf. De werkzaamheden gaan je een stuk 

gemakkelijker af. Daardoor ben je minder gespannen. Daarbij ontwikkel je je 

optimaal en oogst je meer succes door te doen waar je goed in bent.

Er zijn verschillende onderzoeken die laten zien hoe positief en zinvol het 

werken met je talenten is. Onderzoeksbureau Motivaction deed in 2011 on-

derzoek naar wat mensen gelukkig maakt. Het benutten van je talenten staat 

op nummer één. Als het gaat om welke onderdelen van het leven bepalend 

zijn voor het geluksgevoel, wordt het benutten en ontwikkelen van je capaci-

teiten en mogelijkheden tot ontplooiing het vaakst genoemd! 

Als je weet waar je van nature goed in bent, kun je richting geven aan je 

carrière. Als je alle goede eigenschappen in huis hebt om een leidinggevende 

functie te bekleden, dan kan het zijn dat je je verveelt, of gefrustreerd bent, 

in een baan waarbij je alleen maar uitvoerend werk doet. En als blijkt dat jij 

een enorm creatief vermogen hebt om oplossingen te bedenken, dan kom je 

waarschijnlijk beter tot je recht in een omgeving waarin je kunt meedenken 

over de grote lijnen.

Ontdek je talenten 

Het is nu tijd om verder op zoek te gaan naar jouw talenten. Volgens 

Buckingham zitten talenten verborgen in de activiteiten die je met plezier 

doet, in de dingen waarvoor je belangstelling hebt, in datgene wat je met 

gemak doet en wat je snel leert. 

In de vorige thuis- en wandeloefeningen heb je het voorwerk voor het ontdek-

ken van je talenten al gedaan. Nu is het zaak om alles op een rij te zetten, en 

daar jouw sterke punten uit te destilleren. Dat kan met de volgende oefeningen. 

Trek er twee wandelingen voor uit. Want als je eerst alles voor jezelf op 

een rij hebt gezet, ga je wandelen met iemand bij wie je eerder jouw 

Talenten360°scan hebt uitgezet. Let op: je kijkt nu nog niet naar wat anderen 

over jouw talenten hebben geschreven. Het is belangrijk dat je eerst probeert 

zelf een helder beeld te krijgen.

Thuisoefening: Met de energiemeter je talenten meten

Nu ga je je talenten verder exploreren. Dat doen we met de energiemeter uit 

hoofdstuk 2. Met deze opdracht ontdek je niet alleen jouw talenten maar ook de 

omstandigheden waarin ze optimaal tot hun recht komen. Die laatste informatie 

is belangrijk om straks te bekijken in hoeverre je huidige werk bij je past, of welke 

functie of rol je beter past.

In hoofdstuk 2 heb je een inventarisatie gemaakt van de dingen waar jij plezier 

van kreeg. Werk waar je energie van krijgt, sluit vaak ook aan bij je sterke punten. 

Pak dat lijstje, de energiemeter, erbij en neem de volgende stappen: 

ü Stap 1 

  Kies een van de activiteiten uit de energiemeter die je met veel plezier doet.

ü Stap 2

  Probeer die activiteit te vatten in één werkwoord. Bijvoorbeeld: analyseren, 

oplossingen bedenken, interviewen, presenteren, organiseren, zingen, ont-

werpen, leiden, verbinden.

ü Stap 3 

   Kijk naar de meest gewenste omstandigheden bij dit werkwoord. Welke 

mensen wil je erbij hebben? Wat voor types zijn dat? Op welke dagen of 

tijdstippen ben je bezig met de activiteit die hoort bij het werkwoord? Hoe? 

Welke onderwerpen zijn aan de orde? Wat is het doel? Welke omstandighe-

den zijn nog meer van belang? 

ü Stap 4 

  Beschrijf uitgebreid je gevoelens erbij. Dus ga verder dan ‘leuk’ en ‘ple-

zierig’. Bijvoorbeeld: ´Ik voel me uitgedaagd en stevig als ik met creatieve 

werkvormen werk in een training´ of ´Ik vind het spannend maar heel 

opwindend om een eigen column te schrijven´. 

ü Stap 5 

  Als je daarmee klaar bent, kies je weer een nieuw werkwoord waar je veel 

energie van krijgt, en die neem je ook weer onder de loep. Doe dit voor alle 

werkwoorden die je energie geven.

5  ü 
Ontdek je talent en zet het optimaal in

ü
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Zo ontdek je jouw talenten en de omstandigheden waarin ze optimaal tot hun 

recht komen. Probeer die talenten en omstandigheden nu op te schrijven in per-

soonlijke ‘talentenzinnen’. Hier zie je een paar voorbeelden.

‘Ik kan gemakkelijk contact leggen met mensen en hen op hun gemak 

stellen. Het beste functioneer ik in een omgeving waarin ik dagelijks 

nieuwe mensen ontmoet, vrijuit enthousiast kan zijn en met mijn hu-

mor een goede sfeer kan creëren. Het hoeft niet heel diepgaand te zijn, 

maar ik wil ze warm maken voor iets waar ik enthousiast voor ben, iets 

verkopen. Ik verleid ze een beetje met mijn blijheid. Ik wil ook reizen 

in mijn werk, niet ver, gewoon in Nederland. Het geeft me vrijheid. Ik 

wil wel werken vanuit een team, maar toch zelfstandig zijn.’

‘Ik kan goed sturen en mensen overtuigen van wat zij moeten doen. In 

een leidinggevende functie kan ik mijn sturings- en overtuigingskracht 

inzetten voor mijn team. Mijn vaardigheden komen het beste tot hun 

recht bij een team met feitelijke werkzaamheden zoals administratie, 

"nanciële zaken of het uitvoeren en naleven van protocollen.’

‘Ik voel me zelfverzekerd en krachtig als ik bedrijfsprocessen analyseer 

als consultant bij een opdrachtgever die omzetoptimalisatie wil, als 

ik nadenk over creatieve oplossingen en hem daarin adviseer. Ik kan 

heldere en originele ideeën bedenken en deze overtuigend presenteren. 

Daar krijg ik energie van, ook omdat ik weet dat mijn ideeën toepas-

baar zijn.’ 

Kun je al eerste conclusies trekken op basis van je talentenzinnen? 

Bijvoorbeeld over het soort werk dat je wilt doen? En als je je talentenzinnen 

naast je huidige werk legt, wat ontdek je dan? Zit je in de juiste functie? Zijn er 

aanpassingen wenselijk? Of is het misschien toch beter om voor jezelf beginnen? 

Misschien wordt het een en ander duidelijk. In de volgende hoofdstukken 6 en 7 

kun je zien welke acties je kunt ondernemen. Maar ga eerst nog wandelen met 

een bekende en neem met hem of haar de Talenten360°scan door. Deze informatie 

is zeer de moeite waard en kan je energie geven.

Wandelopdracht: De Talenten360°scan

Je hebt van alles op een rij gezet, en je persoonlijke talentenzinnen gefor-

muleerd. Je hebt als het goed is helderder in beeld wat jouw talenten zijn. Nu ga 

je aan de slag met wat anderen over jouw talenten zeggen, zodat je ontdekt wat 

je nog meer in huis hebt. Je weet hoe gemakkelijk het is om te kritisch te denken 

over jezelf. Maar wellicht schat je sommige dingen ook te positief in. Daarom is 

de blik van anderen zo belangrijk. Al eerder heb je een aantal mensen gemaild, 

met de vraag de Talenten360°scan te maken. Met een van hen heb je een afspraak 

gemaakt voor een wandeling. Voordat je gaat wandelen, haal je de rode draad uit 

de antwoorden die je hebt gekregen. Het talentenschema van het onlinewerkboek 

kan hierbij behulpzaam zijn.

Thuis doen: Vul het talentenschema in het online-werkboek en pak, 

voordat jullie er samen op uitgaan, alle antwoorden erbij van de zes 

mensen die de Talenten360°scan maakten. 

Neem ze goed door en kijk of er een rode draad in te ontdekken is. Zijn er talenten 

die meerdere mensen noemen? Komt de mening van andere mensen overeen met 

die van jou? Misschien zitten er een paar verrassingen bij. Dingen waar je zelf nog 

niet aan gedacht had. En denk je nu: ‘O ja, dat is ook zo, ik ben inderdaad iemand die 

overal altijd het beste uit wil slepen’. Of: ‘Dat klopt eigenlijk wel ja, dat ik altijd eerst 

goed wil nadenken voordat ik actie onderneem.’ Het schema neem je mee naar de 

wandeling. Om het maximale uit het gesprek te halen, is het van belang dat jouw 

vragen aan de ander zo concreet mogelijk zijn, zodat je er ook echt verder mee komt. 

Ga samen wandelen

De volgende vragen kunnen behulpzaam zijn:

ü  Hoe zit het precies met die drie talenten? Welke voorbeelden geeft de ander 

waaruit blijkt dat je die talenten hebt? Vraag erop door. Vraag de ander ook 

eens wat associaties te maken tussen hetgeen hij in de natuur ziet en jouw 

talenten. Ben je snel als een eekhoorn, voorzichtig als een egel, oplettend 

als een eend, speels als een jonge poes, of wijs als een uil? Je gesprekspart-

ner kan ook refereren aan wat hij om zich heen ziet, aan iets dat jouw talent 

vertegenwoordigt. Zo maak je het gesprek wat losser en verrassender. 

Maak zelf ook jouw ‘talentenzinnen’. Ze mogen 
gerust een hele alinea, of zelfs twee omvatten. 
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ü  Zijn de dingen die je met plezier doet ook te vertalen naar werkzaamheden 

in je huidige of een nieuwe baan? 

ü  Welke ideeën heeft de ander hierover? Welke aanpassingen zou je in je 

huidige werk kunnen doen zodat je beter uit de verf komt? Wat zeggen de 

anderen over het werk dat het beste bij je past? Wat vindt je wandelmaat 

hiervan? Welke activiteiten ziet hij of zij jou doen, de hele dag? Wat houd je 

tegen om stappen te nemen (de laatste vraag uit de Talenten360°scan)? Hoe 

kun je je talenten inzetten om praktische oplossingen te vinden waarmee 

je je belemmering uit de weg kunt ruimen? Word zo concreet mogelijk en 

breng de oplossingen in praktijk. Blijf niet hangen in het praten over de be-

lemmeringen, maar zorg ervoor dat het vooral gaat over de oplossing. Want 

de zuigkracht van het praten over problemen is enorm. Vaak herhaal je wat 

je al vaker aan anderen vertelde en eindeloos herhaald hebt in je hoofd. 

ü  Als je aan het eind van de wandeling bent, wat kun je dan zeggen over je 

toekomstplannen? Wat ga je doen met je leven dat beter aansluit bij wie je 

bent? Wil je iets aanpassen aan je huidige functie? Wil je een andere baan? 

Wil je voor jezelf beginnen? Wil je bepaalde competenties verder ontwik-

kelen? En hoe? Wil je meer rust of juist meer dynamiek? Let er op dat je 

gesprekspartner niet van het ‘ja-maar’ of te veel van de ‘veilige soort’ is. 

Als je over je toekomstplannen wilt praten, word je te veel afgeremd als de 

ander alleen maar haken en ogen ziet. Maak een lijst van je conclusies.

Mocht je niemand hebben gevonden om mee te gaan wandelen, of doe 

je het liever allemaal alleen? Geen nood! Print het ingevulde talentenschema. Wandel 

naar je favoriete plek in het bos, de duinen, de heide of waar dan ook, en ga daar even 

rustig zitten. Doe de basiswandeling (blz. 22) en bekijk daar de printjes. Stel jezelf de 

hiervoor genoemde vragen. Wat betekenen de sterke punten die anderen bij jou zien?

Je talenten inzetten 

Nu je je talenten goed op het netvlies hebt, gaan we kijken hoe je je 

talenten beter kunt gaan inzetten.

Daarvoor bekijken we eerst hoe het er nu voorstaat. Pak de energiemeter 

er weer bij, en bekijk hoeveel activiteiten je nu doet die je energie geven. 

Hoeveel blaadjes in je notitieboekje vulde je met energiegevende activiteiten? 

Hoeveel met energieslurpende activiteiten? Hoe is de balans? 100% energie-

gevende activiteiten komen niet zo vaak voor. Er zijn meestal activiteiten die 

‘erbij horen’. Daar moet je aan geloven. Maar de balans moet �ink doorslaan 

naar energiegevend. We kunnen ervan uit gaan dat je rond de 75% moet zit-

ten. Op hoeveel procent zit je? 

ü  Onder de 50% aan energiegevende activiteiten? Misschien pas je beter 

in een andere functie.

ü  Boven de 50%? Misschien zijn er aanpassingen nodig in je werk en je leven.

Dit is natuurlijk een grove onderverdeling. De werkelijkheid is veelkleuriger. 

Toch geeft het een eerste indicatie waarop je je kunt focussen: een poging om je 

huidige werk te veranderen – zodat hij optimaal past bij je talenten–, of een zoek-

tocht naar ander werk. Hieronder gaan we verder op beide mogelijkheden in. 

Vorm je baan rondom je talenten 

Heb je je talenten ontdekt? En ken je de omstandigheden waarin jouw 

talenten tot zijn recht komen? Deze kennis is goud waard. Dit is je basis!

Ik hoor je nu denken: ‘Prima hoor, nu heb ik op een rijtje aan welke activi-

teiten ik veel plezier beleef, maar morgen moet ik weer gewoon aan de slag.’ 

Je hebt gelijk. En daarom gaan we nog een stap zetten: wat zijn manieren om 

je talenten meer in te zetten in je huidige werk?
Veel plezier bij de wandeling! Het is zeker 
dat er veel duidelijk zal worden, en dat je 
barstensvol energie terugkomt.
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Marij

Bente

Thuisopdracht: Onderzoek hoe je je talenten inzet 

Met deze stap onderzoek je hoe je je talenten meer inzet in je huidige werk. Dit 

heet ook wel ´jobcrafting´ of ‘baanboetseren’. Je vormt je baan rond je persoon, in 

plaats van andersom. Je persoonlijke onderzoek kun je doen in drie stappen. 

ü 1  Onderzoek nauwkeurig waar en hoe je je talenten met plezier inzet in je 

huidige functie. 

Wanneer kun je je talenten inzetten in je werk? Neem je werkdagen en werkzaam-

heden door. Hoe kun je merken dat dit talent je goed van pas komt in je werk?

Welke feedback heb je gekregen over je talent, in je huidige baan? Word je er voor 

gewaardeerd? En op welke manier? 

ü 2  Onderzoek hoe je deze activiteiten kunt uitbreiden in je huidige functie. 

In welke (nieuwe) situaties, tijdens welke werkzaamheden (op je werk) kun je je 

talent meer inzetten? Kun je ervoor zorgen dat deze situaties zich vaker voordoen, 

dat je deze werkzaamheden vaker kunt doen?

Marij �oreert als ze op het podium staat. In haar vrije tijd doet ze aan 

toneel. Ze was al een keer met plezier en succes gespreksleider op een 

grote bijeenkomst. Ze besluit zich in te zetten om meer opdrachten 

binnen te halen waarin ze kan presenteren. Zo heeft ze meer plezier en 

ontwikkelt ze haar talent verder.

ü 3  Welke nieuwe vaardigheden kun je leren om je talenten sterker te maken? 

Wat kun je doen om je talenten verder te ontwikkelen?

Welke training, cursus, studie sluit aan bij het ontwikkelen van je talenten? 

Marij volgde een theateropleiding. Dit past bij haar en in haar werk-

zaamheden ontwikkelt ze haar eigen (humoristische) stijl. Vanzelfspre-

kend geniet ze van de opleiding en wordt ze alleen maar beter in deze 

werkzaamheden. 

Bente was na jaren projectleiderschap toe aan leidinggeven. Het aan-

sturen van mensen ging goed, maar ze had nog nooit o;cieel leiding-

gegeven en wilde de kneepjes van het vak leren. Ze kon een opleiding 

leidinggeven en management volgen. En ze smulde.

ü 4 Bij welke mensen, ‘meesters’, kun je je talenten verder ontwikkelen?

Hoe kun je je talenten inzetten om met je zwakten om te gaan?

Met wie kun je praten om te kijken hoe je je talent nog meer kunt inzetten en 

verder kunt ontwikkelen?

Op deze manier krijg je een helder beeld van hoe je je talenten ten volle 

kunt benutten in je huidige werk, en je ontdekt ook de stappen op weg naar die 

situatie. Dit beeld is erg belangrijk bij het gesprek met je manager. Hoe helderder 

en concreter je jouw talenten en wensen kunt benoemen, hoe serieuzer je wordt 

genomen. Je leest in hoofdstuk 7 hoe je zo’n gesprek voert met kans op het beste 

resultaat. Slimme managers zien dat mensen productiever worden en langer 

blijven op uitdagende plekken. Ook zij vinden het fijn als je gelukkiger wordt op je 

werk – je presteert hierdoor immers ook beter. 

112

MaMaMaMa

to

gr

Marij

5  ü 
Ontdek je talent en zet het optimaal in

113



115114

5  ü 
Ontdek je talent en zet het optimaal in

Irma

Paul

Lennart

Anne-Marie

Hoe ga je om met je zwakten?  

De aandacht voor het inzetten en ontwikkelen van je talenten is heerlijk 

en bijzonder nuttig om te doen. Maar je moet natuurlijk ook iets met je 

zwakke punten. Wat kun je doen zodat jij, je collega’s, de organisatie en je 

werk er niet onder lijden?

Eenvoudige veranderingen zijn vaak al genoeg om ervoor te zorgen dat je 

zwakke punten je niet in de weg zitten.

ü  Vraag hulp van anderen. En dan natuurlijk aan de mensen die de 

dingen die jou niet goed liggen, wél leuk vinden om te doen. 

Anne-Marie laat zich bijvoorbeeld helpen met de interpretatie van de 

"nanciële maandrapportages. Strategisch denken kan ze prima, maar 

voor de uitleg van de cijfers schakelt ze haar collega in. 

ü  Zet je team in. 

De collega van Lennart neemt de uitvoerende projecttaken van hem 

over. Lennart is juist goed in de analyse, de creatieve oplossingen, het 

schrijven en presenteren van het plan, maar de uitvoering bezorgt hem 

slapeloze nachten. Gelukkig, hoeft hij dat nu niet meer te doen. 

ü  Bepaalde werkzaamheden kun je ook laten of minder doen. 

Soms doe je dingen dubbel met je collega(’s), zoals Paul merkte. Hij werkt 

als hoofd accountmanager en wil zo’n goede service verlenen aan de klant 

dat hij voor een deel het werk van de commerciële verkoopbinnendienst 

overneemt. Nu Paul de controle loslaat kunnen de werknemers van de 

binnendienst doen wat ze moeten doen en dat scheelt Paul veel tijd.

Irma, teamleider "nanciën is bijzonder e;ciënt en ziet de grote lijnen. 

Zij ontdekt dat ze veel meer kan delegeren en dat haar teamleden zich 

dan ook verder ontwikkelen. In 4 maanden heeft ze al 1 dag per week 

vrij gepland. Dit biedt Irma de kans zichzelf verder te ontwikkelen. Zij 

gaat haar talent om strategisch en abstract te denken naar een hoger 

organisatieniveau tillen.

ü  Bekijk je zwakte vanuit een ander perspectief. 

Neem Eva, strategisch inkoper in de scheepsbouw. Zij zag dat haar collega’s 

bij onderhandelingen met de leverancier het onderste uit de kan haalden. 

Eva kreeg er een naar gevoel van. Zij was gericht op samenwerking en win-

win situaties. Haar resultaten waren goed, maar zij had steeds het idee dat 

zij het moest doen zoals haar collega’s. Met de Talenten360°scan ontdekte 

ze dat anderen haar manier van onderhandelen juist waardeerden. Dat gaf 

haar veel rust en plezier.

Ga hier de komende tijd eens mee aan de slag: breid de taken die bij 

je talenten aansluiten zoveel mogelijk uit, overleg en bekijk wat je af kunt 

stoten. Het hoeft natuurlijk niet allemaal in één keer te lukken. Maar je kunt 

er zeker van zijn dat woekeren met je talenten je heel veel energie zal geven. 

Als het niet lukt in je huidige functie 

Lukt het niet in je huidige functie? Ga op zoek naar de baan die aansluit bij 

je talenten. Je weet wie je van nature bent. Je weet waar je goed in bent. Je weet 

waar je je verder in wilt ontwikkelen en in welke activiteiten je het beste werk 

levert (met plezier). En dat kun je illustreren aan de hand van concrete voorbeel-

den. Je hebt nu de informatie om je helder te presenteren. Kijk maar in je no-

titieboek of onlinewerkboek! Een goede sollicitatiecommissie haalt je er feilloos 

uit. De ontwikkeling van talent en het vinden van de juiste man of vrouw op 

de juiste plek is altijd van belang. Juist wanneer banen schaarser worden. Ook 

in tijden van ontslagen zijn er veel vacatures. Er zijn namelijk meer vacatures 

dan je op o;ciële sites ziet. Een vacaturestop bij een organisatie betekent niet 

dat er geen vacatures zijn. Het gaat niet zozeer om de kwantiteit, maar meer om 

de kwaliteit: de match tussen personen en vacatures. In het volgende hoofdstuk 

kijken we hoe je je perspectief op een nieuwe en passende baan kunt vergroten 

door je wereld te verbreden zodat je verder bouwt aan je toekomst. Het is een-

voudiger dan je denkt. En leuker! 
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Sleutel niet aan jezelf!

Veel mensen sleutelen aan dingen waar ze niet goed in zijn. Ze zijn ontevreden over 

zichzelf en doen steeds opnieuw pogingen om dingen te verbeteren. Dat is een heilloze 

en vermoeiende weg. Het blijkt veel e"ciënter én leuker te zijn om je te storten op je 

talenten. Lennart (35) besloot te stoppen met ploeteren en richtte zijn werk anders in. 

Nu geniet hij weer. 

Lennart werkt als manager bij een organisatie-adviesbureau; hij geeft leiding aan 

consultants die veranderprocessen in bedrijven begeleiden. Zijn baas geeft hem op voor 

het wandelcoachprogramma. ‘Hij twijfelt te veel en moet veel sneller beslissingen leren 

nemen,’ zo vindt hij. Lennart zelf wil ook dat er iets verandert. Hij wordt vaak moe 

van zijn werk en is onzeker als er iets misgaat. *uis piekert hij veel. Hij vindt zijn 

baan leuk, maar waar ligt het dan aan? 

Tijdens onze wandelingen merk ik dat Lennart helemaal niet het type snelle beslisser 

ís. Hij spreekt doordacht en kiest zorgvuldig zijn woorden, hij analyseert alles wat we 

bespreken. Uit de Talententest blijkt hetzelfde; hij is een intellectuele denker en een 

ideeënvormer. Het probleem is echter dat hij in zijn werk niet altijd op deze kracht 

kan vertrouwen. Dat tast zijn zelfvertrouwen aan. Als er zich problemen voordoen, 

gaat hij  ink nadenken en raakt hij aan het twijfelen. Ook al zegt zijn intuïtie hem 

dat hij moet ingrijpen, dan nog blijft hij nadenken over de juiste beslissing. 

Zijn talenten kan Lennart wel heel goed inzetten in de startfase van een project. Hij 

geniet wanneer hij het probleem van een bedrijf analyseert en vervolgens oplossingen 

bedenkt. Hij krijgt snel verschillende originele ideeën en kan de waarde ervan inschat-

ten. Zijn oplossingen zijn ijzersterk en creatief. Maar wanneer het op de uitvoering 

aankomt, stokt hij. Hij moet in die fase dingen doen die niet goed bij zijn sterke 

punten passen; hij ís nu eenmaal niet de gestructureerde controleur die op alle details 

let en acuut mensen aanstuurt.

Lennarts probleem speelt bij heel veel mensen. Op de werkvloer moeten ze alles kun-

nen, terwijl ze nooit overal goed in kunnen zijn. Vaak wordt er niet gekeken naar 

iemands talenten, maar gesleuteld aan de zwakke punten. Bedrijven sturen mensen 

die een hekel hebben aan presentaties geven naar een cursus als ‘Presenteren met 

overtuiging’. Onzekere managers doen workshops ‘Krachtig leiding geven’, terwijl ze 

misschien juist veel beter op hun plek zijn als uitvoerend expert. Beter is het om jezelf 

te accepteren zoals je bent, met zwakheden en talenten. En je dan te concentreren op 

waar je wél goed in bent! 

‘Stel dat je je alleen hoefde bezig te houden met de eerste fase van een project, hoe zou 

je dat vinden?’ vraag ik Lennart. ‘Dat zou fantastisch zijn!’ zegt hij. Op zoek naar 

een creatieve oplossing voor zijn wens bedenkt Lennart dat hij één consultant in zijn 

team heeft die juist wel heel goed is in structuur en details. Lennarts ideale rechter-

hand dus. Hij stapt daarom naar zijn leidinggevende met het voorstel om met deze 

consultant zijn werk te verdelen; hij zal zich op de startfase richten en de ander op 

de uitvoering. Zijn baas is enthousiast; hij is slim en ziet in dat werknemers die doen 

waar ze goed in zijn meer werk verzetten en zo meer geld binnenhalen. 

Het blijkt een gouden greep. Blij vertelt Lennart me een paar maanden later dat deze 

inzichten zijn manier van werken compleet hebben veranderd. ‘De nieuwe verdeling 

heeft enorm geholpen. Ik ben minder gestrest en krijg weer energie van waar ik mee be-

zig ben. Ook durf ik weer meer te varen op mijn intuïtie; mijn denken zit me niet meer 

in de weg maar is juist een eigenschap geworden die me helpt mijn werk beter te doen.’

Verspil jij ook energie aan doen waar je niet goed in bent? Met deze tips haal je 

alles uit jezelf en wordt je werk weer leuk. 

ü  Vind uit waar je goed in bent. De werkzaamheden waar je energie van 

krijgt, sluiten meestal goed aan bij je talenten. Houd een week lang bij van 

welke activiteiten je energie krijgt en wat juist energie kost. Welke talenten 

ontdek je? Wat als je dit meer zou inzetten? Als bepaalde werkzaamheden 

je alleen maar energie kosten, passen ze niet goed bij je.

ü  Stop met sleutelen aan waar je niet goed in bent, accepteer dat daar niet 

je kracht ligt. Cursussen volgen om zwakke punten te verbeteren, zetten 

meestal geen zoden aan de dijk. Je wordt er met veel inspanning ietsje be-

ter in, maar als je je tijd en energie besteedt aan waar je wél goed in bent, 

bereik je veel meer en kun je erin gaan excelleren! 

ü  Bekijk hoe het anders kan. Ga met je leidinggevende om tafel zitten en 

bespreek welke werkzaamheden je kunt uitbreiden en uitbesteden. Er zijn 

altijd mogelijkheden. 

Stop met sleutelen 
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