Hoe kun je jouw talenten verder ontwikkelen?
Talent in ontwikkeling
Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om verder te ontwikkelen, ook
jij! Deze ontwikkeling wordt op allerlei manieren beïnvloed. Dit proces
maakt dat talenten zichtbaar kunnen worden. Ben je nieuwsgierig hoe dit
bij jou werkt? Ga dan op onderzoek uit en zorg dat je steeds wilt blijven
leren. Daar groei je namelijk van! Met een duidelijk doel voor ogen wil je
daar ook de benodigde inspanning voor leveren. En als het even lastig is,
dan zet je tóch door. Fouten maken hoort daar ook bij. Daar leer je juist het
meest van. Je bent blij als het dan lukt! Stel jezelf steeds nieuwe doelen en
blijf je leven lang een ontdekkingsreiziger.
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Je kunt op verschillende gebieden
talenten hebben. Het ontwikkelen van
jóuw talenten is een ontdekkingsreis.
Onderweg leer je steeds beter hoe jij
zélf invloed kunt uitoefenen op jouw
eigen ontwikkeling.

Door te ervaren wat bij jóu past, leer
je jouw kwaliteiten steeds beter
kennen. Daar ligt jouw kracht!
Deze kun je gebruiken om je talenten
verder te ontwikkelen.

OMGEVING
KANSEN

Natuurlijk komen er dingen op je pad
die voor jou lastig zijn. Dat zijn jouw
uitdagingen. Hiermee kun je leren
omgaan of je kunt ze overwinnen.
Je sterke kanten kunnen dan juist van
pas komen.
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ZICHTBARE TALENTEN

STOP

In jouw omgeving kun je inspiratie
vinden bij anderen. Je kunt ook hulp
vragen of andere manieren ontdekken
die jou ondersteunen om verder te
komen Maak hier gebruik van.

Als jouw omgeving niet met jou
meewerkt, ga dan op zoek naar
andere mogelijkheden. Verander wat
je kunt en accepteer waar jij zelf geen
invloed op hebt. Je hebt dan je best
gedaan. Er komen vast weer nieuwe
mogelijkheden.

Kies wat bij jou past en wees trots op
wat je op jouw manier bereikt. Dat
mogen anderen dan ook zien! Stel
jezelf steeds weer nieuwe doelen. Op
die manier blijf je altijd leren.

www.talentstimuleren.nl

Welke mogelijkheden zie jij voor jezelf?
Wat is voor jou belangrijk in het leven? Waar
draait het om voor jou? Welke doelen,
ideeën, plannen heb je? Welk verschil wil je
maken? Hoe kun je jouw talenten inzetten om
(meer) betekenis te geven aan wat je wilt?
Hoe kun je met jouw kwaliteiten betekenisvol
zijn voor jezelf en anderen? Waartoe ben je
op aarde?

Ben je nieuwsgierig en bereid je in te zetten om te
ontdekken hoe jij je talenten verder kunt ontwikkelen?
Verken dan wat nodig is om dit te bereiken, benut beschikbare
mogelijkheden en zet door!

Welke vragen helpen jou op weg?

Wat waardeer je in jezelf? Wat waardeer je in
anderen? Hoe kun jij iets voor anderen
betekenen? Hoe kunnen anderen iets voor
jou betekenen? Wat kenmerkt jou? Hoe zie je
jezelf (in een bepaalde situatie)? Zou je iets
willen veranderen en zo ja, wat zou dit zijn?
Wat is waardevol voor jou en hoe past dit bij
wie je bent?

Wat wil ik?

Wie ben
ik?
Wat vind ik?

Wat kan ik?
Wat doe ik?
Waar ben ik?

Wat zijn jouw normen en waarden? Waar
geloof je in? Wat zijn voor jou belangrijke
uitgangspunten? Waarom doe je bepaalde
dingen? Wat motiveert jou? Wat remt jou af?
Hoe beïnvloeden jouw overtuigingen wat je
doet?

Waar ben je goed in? Maak je daar gebruik
van? Waar ben je minder goed in? Wat kun je
doen om daaraan te werken? Wat zou je
willen kunnen? Hoe kun je dat aanpakken op
een manier die bij jou past?

Welk gedrag laat je anderen zien? Past dit bij
jou? Gedraag je je zoals je bent? Wat is het
effect van wat je doet? Zou je iets anders
willen en kunnen laten zien? Hoe zou je dit
kunnen doen? Hoe reageer je op je
omgeving? Pas jij je aan? Verzet je je?
Stribbel je mee?

Hoe zie jij jouw omgeving? Waar heb je mee
te maken? Wat kom je tegen? Zie je kansen?
Ervaar je belemmeringen? Bij wie kun je
terecht? Wat raakt jou in je omgeving? Wat
gebeurt er dan, wanneer en met wie? Wat
moet de omgeving bij jou wel doen of juist
niet doen? In welke omgeving voel jij je als
een vis in het water?

Meer informatie en hulpmiddelen op www.talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/talent-in-ontwikkeling

