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Waarom vertrekken we van talent?

Aandacht geven aan wat goed gaat, praten of schrijven over wat we goed kunnen, kiezen 
voor onze kracht - dat valt ons vaak niet makkelijk.

De meesten onder ons hebben in onderwijs en opvoeding geleerd dat we niet te hoog 
moeten denken over onszelf, dat bescheidenheid een mooie deugd is. We leerden vooral 
kijken naar wat we niet goed kunnen, naar onze fouten en ons falen.

En helaas werkt deze benadering niet zo goed als we zouden willen. We voelen ons te 
klein, niet begaafd genoeg om te gaan voor onze dromen of onze passie. We blijven steken 
in het verbeteren van dingen waar we niet goed in zijn, in plaats van volop te kiezen voor 
het ontwikkelen van dat waar we vanzelf goed in zijn.

Dat is jammer, om twee goede redenen.

Ten eerste: zo ontwikkelen we geen meesterschap.

Als we onze aandacht en energie geven aan het ‘bijspijkeren’ van dat waar we niet goed in 
zijn, dan hebben we die aandacht niet meer ter beschikking om uit te blinken in wat we 
goed kunnen.

Als je goed bent in contact leggen met anderen, maar niet in het plannen van je tijd: dan 
kan je door cursussen time-management misschien een beetje beter worden in agenda-
beheer en productiviteit. Ooit eens zo’n cursus volgen zou ik je dus aanraden. Alleen, 
zelfs als je al je tijd geeft aan leren en ontwikkelen op het vlak van organisatie en 
planning - zelfs dan zal je er waarschijnlijk slechts middelmatig goed in worden.

Maar als jij, met je talent voor menselijke relaties, juist dat onderwerp verder gaat 
bestuderen, als je een opleiding volgt in gespreksvoering of coaching bijvoorbeeld, dan 
zou je hier wel eens een meester in kunnen worden. Je zou op dit gebied wel eens écht 
goed kunnen zijn, zo goed dat je iets waardevol te bieden hebt aan anderen.
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Daar zit onze ‘ten tweede’: als we niet kiezen voor ons talent, onze sterktes en onze 
kracht hebben we niet zoveel te bieden aan anderen.

Als we allemaal dezelfde dingen leren en kunnen, op een door de maatschappij 
verwacht niveau, dan is niemand vanuit zijn unieke eigenschappen werkelijk waardevol 
en onmisbaar.

Dan hebben we een heel team dat relatief goed wordt in klachtenopvolging, netwerken 
en administratie - terwijl we door te kiezen voor talent echte uitblinkers kunnen 
hebben. Een teamlid dat excelleert in omgaan met klachten of crisissituaties. En een 
ander die het hele administratieve proces in de vingers heeft en overziet. Veel 
waardevoller zijn we dan, als som der delen.

En dat geldt voor al onze menselijke relaties: samen staan we sterker als we anders 
durven zijn. Als we elk vanuit onze eigen kracht en eigen affiniteit onze toevoeging 
durven doen.

Dan hebben mijn kinderen een vader die avontuurlijk is en hen uitdaagt. En een moeder 
die een fijn verjaardagsfeestje organiseert en prachtige verhalen vertelt voor het 
slapengaan. Dan hoeft mijn man geen verjaardagen te onthouden en geen zicht op onze 
agenda te hebben - daar ben ik toevallig heel goed in. En dan moet ik geen inpak-lijsten 
maken of reisroutes uitstippelen, want daar is hij overduidelijk sterk in.

De kers op de taart is: als we onze talenten en sterktes gebruiken (die dingen die we 
vanzelf goed kunnen én graag doen), dan KRIJGEN we daar energie van.

Als ik een lezing geef, dan heb ik daar tijd en energie in gestoken, maar tijdens en na 
afloop ga ik stralen. Ik geniet ervan, ik vergeet de tijd, ik zou het ook doen als ik er geen 
geld voor kreeg. Het is overduidelijk mijn talent. En, al was ik er niet zo goed in toen ik er 
mee begon, toch was het ook al zichtbaar toen ik jong was: dat voor een groep vertellen 
bij mij paste.

Ik heb er ook een ontwikkeling in gemaakt, ik moest het ook oefenen en leren - maar dat 
leren ging sneller en makkelijker dan op andere gebieden. Daarom is het talent: ik kan 
het goed én ik krijg er energie van.

Iedereen heeft talent. Want talent is wat ‘onder’ de dingen zit die je doet. Het is de 
manier waarop je de dingen aanpakt.

Een goede lezing kan goed zijn omdat iemand heel helder verbanden kan leggen, of 
omdat de spreker zeer veel weet over zijn onderwerp. Dan is het talent dat zichtbaar is 
bijvoorbeeld ‘’inzichtelijk denken’ of ‘kennis vergaren’. Terwijl bij mijn lezingen het 
opvallendste talent misschien ‘humor en speelsheid’ is.

Zo kan je in elke activiteit andere sterktes terugvinden. Die sterktes van jezelf 
herkennen en waarderen: daar begint het.

Mijn eerste - en misschien grootste- opdracht voor jou deze week is dan ook:

Ga de oefeningen aan vanuit volledige waardering voor je eigen kracht.
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Hou de nadelen van je talenten, de ‘maar het is niet altijd goed’ deze week even in de kast. 
We kiezen bewust om nu alleen te kijken naar wat goed gaat, wat energie geeft. Wat 
bijzonder is en sterk.

Je mag dus onbeschaamd en ongenuanceerd trots zijn. Op dat wat jou uniek maakt, op dat 
waar jij in uitblinkt.

Ook al heb je misschien jarenlang gehoord hoe vervelend het is dat je zoveel praat, hoe 
flauw het is dat je altijd nieuwe dingen wil, hoe bemoeizuchtig dat je steeds betrokken bent 
bij andermans problemen, hoe bazig dat je steeds de leiding neemt, hoe koppig je bent 
door zo hard te gaan voor wat jij wil. Deze week kijken we naar jouw talent als 
woordkunstenaar, naar je leergierigheid, je empathie, je sturingskracht en je 
doorzettingsvermogen.

Dezelfde eigenschappen maar heel andere woorden. Woorden die je groot, licht en 
energiek maken.
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