
In je element 
 

Een waarderende kijk op leren en ontwikkelen  



Gap benadering  



Waarderende benadering 



Waardeer wat is… 



Versterk wat werkt… 



Beloning of bedreiging? 



Fight, Flight or Freeze 



“Feedback creates a strong threat for people in 
most situations. It is one of the fastest, easiest 
and most consistent ways of making someone 
deeply anxious.  
 
As ‘constructive’ as you try to make it, feedback 
packs a punch. The result is that most feedback 
conversations revolve around people defending 
themselves.” (David Rock)  
 



Effect  

Zelfvertrouwen 

Zelfsturing 

Zelfkennis 
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Talent  

Passie 

Houding 

Context  

 

 

(Sir Ken Robinson) 

 

 



Talenten zijn unieke patronen in denken en 
doen van een individu die 100% natuurlijk bij 
hem of haar passen. Je krijgt energie als je werkt 
vanuit je talent (Luk Dewulf).	  	  	  



Talent in actie = talent + gedrag + context 



Hefboomvaardigheden zijn gedragingen die je 
jezelf kunt aanleren om vooral profijt te 
hebben van het positieve van je talent.  



Niemand kan alles. Accepteer dat je bepaalde 
talenten niet hebt. Zorg dat je wel 
verantwoordelijkheid neemt op activiteiten die 
hier een beroep op doen. Ga op zoek naar 
hulpconstructies (collega’s, tools etc.).  



Passie 



Houding  & job-craften 



Context 



Talent in actie = talent + gedrag + context 
Competentie = gedrag + context 



Een talent is een competentie die je met zoveel 
plezier in de praktijk brengt dat je er voldoening uit 
haalt.  
Competenties zijn aan te leren. Vaak gekoppeld aan 
de werkomgeving en daarmee ook minder 
duurzaam.  
Competenties zijn de basiseisen die aan het 
functioneren gesteld worden. Vanuit talenten maak 
je het verschil.  



Van ontdekken naar ontwikkelen 

Albert Einstein 
	  



4D model (discover, dream, design, deliver) 
•  Wat werkt nu al goed? 
•  Waar wil je meer van? 
•  Hoe breng je jouw droom of ambitie 

dichterbij? 
•  Wat ga je morgen doen?  



Oefening baart kunst! 
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www.talentcollege.nl 


