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WAAROM  TALENT

SLIM! AAN  ZET?

De maatschappij gaat steeds sneller. 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.  
 
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 deze oefening ontwikkeld.  
 
Dit 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! 
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WAT  IS  TALENT?

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, financiën, 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
specifieke 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 specifieke functie en worden zo
gedefinieerd vanuit de organisatie. Talenten overschrijden
de werkcontext en zijn veel persoonlijker.  
 
Dit maakt het voor bedrijven ook belangrijk om direct de
goede strategie te kiezen.

Innerspective BV 03



STAPPENPLAN

TALENT  ONTDEKKEN

Stap 1: Associeer over je talent aan de hand van
bijvoorbeeld een persoonlijkheidsprofiel (Quinn - MBTI
of Insights) en brainstorm vervolgens al je talenten op
papier.

 
 

Stap 2: Kies je top 5 talenten
 
 

Stap 3: Vertel je talent = Bewust worden en kijken hoe
andere mensen tegen jou aankijken. 

 
 

Stap 4: Talenten delen door voeren van goede
gesprekken over talent met bijvoorbeeld je team, je
leidinggevende, een coach. 

 
 

Stap 5 : Creëer ruimte om je talent meer in zicht te
brengen. 

 
 

Stap 6: Je talent inzetten
 
 

Stap 7: Je talent naar volgende niveaus ontwikkelen
 
 

Stap 8: Anderen jouw talent ook aanleren 
 
 

En weer naar stap 1: bewustwording van je talent
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Associëren aan de hand van

persoonlijkheid-typologie
Veel mensen weten niet wat hun talenten zijn of durven dit onvoldoende te uiten. Slechts 
30% van de Nederlanders werkt op zijn talent. Maar 12% is bezield van zijn werk. Door meer 
zelfinzicht te krijgen en je meer assertief op te stellen (pro actief), groeit de kans dat jij je 
talenten zult gaan gebruiken. Het vergt dan namelijk enkel nog maar doe-actie: elke dag je 
talent actief inzetten. Bezieling kan hierbij dienen als de essentiële brandstof om vol te 
houden en door te zetten. Want, talent ontwikkelen gaat niet zonder slag of stoot. 
 
De eerste stap om zelfinzicht te krijgen, kan door middel van persoonlijkheid-typologie. In 
eerste instantie geven we mensen inzicht in hun temperament. Kies hieronder in welk 
temperament jij jezelf het meeste herkent. 
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Associëren aan de hand van

persoonlijkheid-typologie
Oorspronkelijk waren in de Griekse oudheid de temperamenten de naam voor vier 
persoonlijkheidstypen: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische 
temperament. Dit geeft je centrale kern-houding weer. Mogelijk heb je van alle vier 
temperamenten eigenschappen, maar één temperament is prominenter aanwezig.  
 
Nu kun je dit verder verdiepen. Kijk eens naar de volgende 8 typologiën van samenwerken 
volgens Robert Quinn. In welke van deze typologiën herken jij je het meeste? En waar herken 
je je absoluut niet in. Noteer vervolgens alle talenten / eigenschappen die jij ook bezit. 
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Associëren aan de hand van

persoonlijkheid-typologie

De volgende talenten bezit ik ook:



DE  CONTEXT  IS

BELANGRIJK  OM

TALENT  TE

ONTWIKKELEN

 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. 
 
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.
Anderzijds heb je deze vaardigheden soms nodig om  
Ruimte creëren voor je talent 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’.  
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HOE  GA  JE  HIERMEE

OM?

 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.  
 
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 in cirkel 1. 
 
In welke van deze cirkels herken jij jezelf het meest? 
 
Wat kun je concreet doen om meer in de ideale cirkel te
belanden? 
 
Hoe kun je nog meer ruimte creëeren om je talent
zichtbaar te maken? 
 
Hoe ziet jouw ideale werkomgeving eruit, als je je talent
optimaal kunt ontwikkelen? 
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TALENTEN  DELEN

Het is ook belangrijk om talenten met elkaar te delen. 
 
 
Wie is al op de hoogte van jouw talenten? 
 
 
Met wie zou je je talent eigenlijk meer moeten delen? 
 
 
Welke ongeziene talenten heb jij waar nog niemand van af
weet dat jij deze bezit? 
 
 
Van welke taak op je werk denk je:"ik zou willen dat mijn
leidinggevende mij daarvoor had gevraagd". 
 
 
Welke talenten moet je regelmatig wegstoppen, die
mogelijk toch interessant zijn voor je werkgever? 
 
 
Heb je afgelopen tijd anderen hun talent nog zien delen?
Hoe pakten zij dit aan? 
 
 
Hoe kun je zelf je talenten delen met je omgeving? 
 
 
Hoe kun jij je nog beter voorbereiden op een ontwikkel-
gesprek? 
 
 

Innerspective BV 10



MIJN  DOELSTELLINGEN 

Waar bevind ik mij op de talent-matrix? 
(Markeer jouw punt). 
 
Welke doelstellingen wil ik dit jaar voor mezelf 
realiseren? 
 
Wat wil ik dus veranderd zien? 
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MIJN  DOELSTELLINGEN  
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√ training √ leernetwerk √ buddy-leren √ 360 graden feedback √ development centre √ promotie  
√ bijkomende verantwoordelijkheden √ coaching/mentoring √ job-rotatie/transfer binnen organisatie  
√ job-rotatie/transfer buiten de entiteit √ speciale opdracht, project of taak √ andere: 

Talentprofiel van ........................ 
Vul als talent en als leidinggevende beide voorafgaand aan jullie talent-gesprek dit formulier in.

 
Relevante ervaringen uit het verleden... 

 
Belangrijkste professionele ervaring... 

 
Een kort overzicht van de professionele ervaring tot heden...  

 
Huidige situatie... 

 
Huidige prestatieniveau... 
Hoe schat je jouw huidige prestatieniveau in?  

 
 

Sterktes. Een kort overzicht van jouw belangrijkste sterktes.  
 
 

Potentieel. Geef een aanduiding van jouw potentieel.  
 
 

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

Toekomst Ontwikkelingsbehoeften. Een kort overzicht van je belangrijkste 
ontwikkelingsbehoeften.  

 
 

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

 
 

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

Talentontwikkeling (tijdshorizon 12 tot 18 maanden). 
 

Wat heb ik hiervoor nodig? 



BELANGRIJKSTE  ONTWIKKEL-

ACTIES 

Een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingsacties.  
Maak ze Specifiek, Meetbaar, Aanvaard, Realistisch en Tijdsgebonden!  
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ZET  JOUW  TALENT  SLIM! AAN  ZET

Innerspective BV

"Iedereen heeft een talent... leef je
dromen, werk met bezieling en benut
jouw nr. 1 talent!
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