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Welkom!
Waar ben jij benieuwd naar?



Over talenten en zelfvertrouwen

1. Het belang van positieve emoties

2. Hoe (h)erken je talenten?

3. Talenten en leren, leven en de (studie)keuzes?

4. Welke vrijetijdsbesteding?

5. Talenten op je werk en in je team



1. Het belang van positieve emoties

Filmpje

De talentenbenadering past 
binnen de positieve psychologie

https://www.youtube.com/watch?v=1qJvS8v0TTI&list=PLBcYaUWS-b-mkBnRBLX0m9wlQIJD2k5qy&index=3


Opdracht 2:
Wanneer was je trots op 
jezelf?

Ga op zoek naar welk talent hier 
komt schitteren

Opdracht 1: 
Waar word jij blij van?



Barbara Fredrickson

Positieve emoties ervaren: 

ze openen je geest en 

leggen energievoorraden aan



2. Hoe (h)erken je talenten?







Talent is er maar als het gezien wordt!



Verwachtingen?



Vanuit de waarderende benadering: 
het kind / de jongere zien zoals het is 
en niet zoals wij het willen zien vanuit onze (on)bewuste verwachtingen

Creëer contexten waar veel keuze is om ‘iets te doen’.
Zet die talentenbril op en ga op zoek naar wat jou en anderen blij maakt!

Creëer reflectiemomenten en feedback ivm wat energie geeft! 
= de leidraad voor je innerlijk kompas!

Pak de moeilijke zaken aan via  talenten = vanuit zelfvertrouwen!



Talenten in actie = talent + gedrag + context

• Dus: Context zoeken en creëren

• Bij moeilijke momenten in je leven: 
welke talenten zette je in actie om te (over)leven?

• Hoe meer je kan doen wat je graag doet, 
hoe meer energie:  in balans!

• Wat is het verschil met wat je goed kan?

• Belangrijk om goede keuzes te maken 
zoals de studiekeuze!



Perspectief 1: 
De lat is de norm: 
tekorten wegwerken

Perspectief 2: 
Ontwikkelen van je sterktes 



Carol Dweck





4. Welke vrijetijdsbesteding

• Welke talenten heb je?

• Waar kan je ze inzetten?

• Hoe kan je ze inzetten en ontwikkelen?

Bij kwetsbare kinderen en jongeren:

• Bij over-leven komt talent in zicht!

• Kwetsbare jongeren hebben plezier in 
leren verloren omdat school vaak
uitgaat van tekorten in de plaats van 
aanwezige kwaliteiten

• Vanuit een waarderende benadering en
via coaching kan het vrijwilligerswerk
een vonk ontsteken en aanwakkeren

Sport en 

spel
Koken

Creatief Taal

Bijleren Sociaal



5. Talent op je werk en in je team



Besluit: 
Kiezen voor je talent = duurzame energiebron
Welke keuzes maak jij vanaf morgen?



Contact:
Elke Thiers
Talentencoach
0488 358 096

www.connecttoyou.be
connecttoyou@outlook.com
Je vindt me in Tobe-Kempen

• Inspiratie: Ik kies voor mijn talent. 
L. Dewulf

• Meer info: 
talentencoaching voor kinderen, 
jongeren, volwassenen
voor team(building) en organisaties, 
lezingen of workshops … 
(preventie van) burn-out
ook online coachingsaanbod

http://www.connecttoyou.be/

