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Wat zijn mijn sterke punten dan?

Als je je sterktes ontwikkelt, word je krachtiger. Als je aan je zwakke punten werkt, 
word je minder zwak. En dat is niet hetzelfde als krachtig. (Marcus Buckingham)

Sommigen onder jullie hebben ongetwijfeld al een talentgesprek gedaan, een 
talententest ingevuld, een talenten-top-vijf gemaakt of gekregen. En toch wil ik hier 
vandaag een lans breken om opnieuw zo'n verkenning van je talenten en sterktes te 
doen.

Waarom? Omdat ik geloof dat het doen op zich van zo'n talenten-zoektocht het doel
is. 

Aandacht geven aan je eigen kracht is het werkelijke middel om krachtiger te worden.

Hoe vaker en hoe meer je de kracht in jezelf gaat opzoeken en bewonderen, hoe meer 
kans je maakt op een leven waarin je 'floreert'. Waarin jij precies past, waarin je 
betekenisvol bent voor de wereld door jouw unieke combinatie van talenten en waarden.

Van betekenis zijn voor anderen begint bij van betekenis zijn voor jezelf. Je eigen 
waarde zien en koesteren, daar begint verandering. We leren van onze mislukkingen, 
maar we groeien van onze successen.

Ik bied je in de oefeningen twee wegen naar talent en sterktes: de VIA-classificatie van 
Seligman en de Sterke Punten-benadering van Buckingham & Clifton.  Misschien heb je 
één van deze twee al gebruik. Misschien zijn ze nog nieuw voor jou. 
Mijn advies is: kies voor de weg die bij jou past. Je kan elk van deze visies op sterktes en 
talent gratis toepassen (zoals ik in oefening 2 laat zien).

En voor de lezers die hier helemaal nieuw in zijn: ik kan niet anders dan hier ook in deze 
e-cursus mee starten. Ik had het voorrecht om al met tientallen mensen te werken rond 
talent en om tig talentgesprekken te voeren. 
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Ik heb gezien wat het met je doet als je jezelf gaat waarderen. Ik ben getuige geweest 
van wat er gebeurt als je ziet wat je sterktes zijn, wat jouw leidende krachten zijn en 
waar je talent zit. Het is ongelofelijk waardevol en krachtig om te zien hoe ogen gaan 
blinken, hoe energie en optimisme ontstaat. Alleen maar door zoiets simpel als op zoek 
gaan naar kracht. 

Hell, ik ben hier zelf het beste levende voorbeeld van. Alles wat ik nu 'mijn eigen pad'
noem begon daarmee. In 2009 deed ik de Sterke Punten test van Buckingham & Clifton. 
Mijn top 5 was Actiegerichtheid, Ideëenvorming, Verbondenheid, Leergierigheid en Woo 
(winning over others, oftewel het 'verleiden' van anderen in eerste contacten).

Voor het eerst las ik zwart op wit dat ik voordeel kon hebben van waarderend kijken
naar mijzelf. Dat de kritische en eisende blik die ik toen voor mijzelf had mij weleens
minder ver zou kunnen brengen dan een milde, zelfs bewonderende, bril.

Ik leerde bijvoorbeeld dat mijn veranderlijkheid en mijn hang naar nieuwe dingen geen 
falen was maar een kracht! Een talent zelfs dat een naam had: leergierigheid. Hoe cool! 
Hoe bevrijdend. Ik mocht houden van nieuwe projecten, ik mocht voelen dat ik veel
energie kon opbrengen in het enthousiaste begin van iets en dat die energie zakte als
routine en voorspelbaarheid langskwamen. En dat heeft zowel voor mijn persoonlijke
groei als voor mijn 'buitenkant'-ontwikkeling (het zelfstandig ondernemen en eigen
aanbod ontwikkelen) echt ontzettend veel betekend.

De VIA-character strengths invullen, een paar jaar later, bracht mij iets anders. Iets
zachters. Mijn top 5 daar bleek Creativiteit, Vuur (enthousiasme, energie),
Nieuwsgierigheid, Vergevingsgezindheid en Liefde. Het onderzoek van Seligman
dat bij de VIA hoort laat zien dat we gelukkiger worden en floreren als we onze vijf
Character Strengths bewust aandacht geven én manieren zoeken om ze meer aan bod
te laten komen in ons leven. Gewoonweg deftig wetenschappelijk bewezen en al.

Heerlijk om te doen vond, en vind, ik dat. Mijn werk vanuit nieuwsgierigheid doen,
steeds mijn vermogen voelen om uit liefde te vertrekken. Mogen vertrouwen op mijn
enthousiasme, en ook hier weer: mijn vergevingsgezindheid zien als een kracht en
niet als een soort overdreven naïef vertrouwen in de mens.

Nog bewijs nodig? Doe het zelf. Probeer het gewoon, doe één van de talent-
verkenningen en voel hoe het is om de komende week jouw kracht meer en
bewuster aandacht te geven.

Waar herken jij je sterktes? Waar zet jij al zo mooi jouw talenten in?




