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Oefening 2: talentverkenning

Je verdiepen in je talenten of sterke punten? Twee wegen om uit te kiezen:

1. De Sterke Punten benadering

Als je het boek ‘Ontdek je sterke punten’ van Buckingham & Clifton koopt (€15), krijg je 
een code waarmee je online de Sterke Punten - test kan doen. Deze test geeft je een top 5 
van je sterke punten, en bestaat in het Nederlands. 

Je kan dezelfde talent-test ook gratis doen: op http://nexttalent.nl/talententest  (het enige 
wat ze vragen is een kort profiel in te vullen op het eind en dan krijg je gratis je top 5 in je 
mailbox)

Het voordeel is dat je goed opgebouwde vragen krijgt waaruit je sterke punten komen, en 
je dus niet zo gestuurd bent door je eigen waardering of kennis.

Mijn bijgevoegd overzicht van Buckingham & Clifton’s Sterke Punten kan je gebruiken 
om meer over deze top 5 te weten: waar staan die talenten voor? Een langere 
omschrijving vind je in het boek 'Ontdek je sterke punten', dat je dus ook in de bib kan 
lenen (je hebt de code niet meer nodig, je deed immers de gratis test op nexttalent)

2. De VIA – Karaktersterktes

Op www.authentichappiness.org kan je gratis de VIA-test doen. Kies bij ‘questionnaires’ 
voor de VIA - Survey of Character Strenghts. Maak een gebruikersnaam aan: je 
informatie wordt gebruikt voor het valideren van de test en voor verder onderzoek in de 
positieve psychologie.

De VIA heeft als voordeel dat je een heel ruim scala aan karaktersterktes krijgt, dat 
nauw aansluit bij waarden die voor jou belangrijk zijn.

In mijn overzicht van de VIA, kan je meer vinden over alle karaktersterktes die Seligman 
in deze test onderscheidt.

1. Lees de kaartjes door en maak drie groepjes: sterktes die heel goed bij je passen,

sterktes die een beetje passen, en degene die helemaal niet bij jou passen.

2. Werk nu enkel verder met de heel goed passende. Kies daar de vijf belangrijkste uit.

(Zijn er teveel, ga dan eerst naar tien. Doe even iets anders en kom terug.)

3. Volg je gevoel, laat je oordeel even los. Welke vijf sterktes maken je blij? Van welke

krijg je energie? Denk aan verschillende levensdomeinen en verschillende

momenten in je leven: welke sterktes stonden al vaak centraal, welke zijn een soort

'rode draad'?

3. Kies voor je talent

Luk Dewulf, Peter Beschuyt en Els Pronk brachten een talenten-toolbox uit, een aparte

voor kinderen en voor volwassenen. Het boek

crafting 
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