
Unlock Your Talents

“Every living thing enjoys that which it can do best. 
When you do that thing, you express who you are. 
You are living the fullest of who you are.” 
- Dante Alighiero

The key to happiness and succes



Next Talent biedt krachtige middelen om jouw talenten, cognitieve- en 
emotionele voorkeuren, alsmede jouw diepe drijfveren te leren kennen. Ook 
andermans voorkeuren kunnen wij snel plaatsen.

Naast het individuele maatwerk bieden wij ook training en ondersteuning 
voor persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Onze expertise en praktische ervaring voor concrete toepassing bevindt zich 
binnen de vakgebieden werk, onderwijs en sport.



Iedereen wordt geboren met unieke en 
duurzame talenten! In dit Talentenrapport delen
we inzichten over jouw persoonlijke talenten
en geven we tips hoe jij deze kunt inzetten.

Welkom!

Mensen die focussen op hun talenten zijn zes 
keer meer bevlogen dan mensen die dat niet 
doen. Mensen die hun talenten niet inzetten, 
maken ineffectief gebruik van de hersenen. Dit 
leidt tot matige prestaties, chronische 
vermoeidheid en uiteindelijk tot de gevreesde 
burn-out.

Het is essentieel om de eigen talenten te kennen 
en deze vervolgens optimaal in te zetten, zodat 
je optimaal kunt functioneren in je werk. 

Dit komt zowel jou als de organisatie waarvoor 
je werkt ten goede. Een win-win.

Unlock Human Potential.



Uiteindelijk bepaalt de som van onze individuele 
ervaringen de kwaliteit van ons leven, en daarmee of 
ons leven de moeite waard is.

Gedurende een dag is de mens gemiddeld zestien uur 
wakker en acht uur aan het slapen. Uit de cijfers blijkt 
dat mensen de meeste tijd van hun wakkere leven 
besteden aan werken of studeren. Bedenk dus dat het 
vinden van een baan nooit alleen een kwestie is van het 
vinden van een bron van inkomsten. Jouw baan stelt je 
in staat te groeien of belemmert je; ze geeft je energie of 
put je uit; ze bekrachtigt je waarden of maakt je cynisch. 

Het is belangrijk dat je voor 100% kunt functioneren en 
dat je de kans hebt je talenten, kennis, vaardigheden en 
waarden volledig tot uitdrukking te brengen. Hierdoor 
zul je meer geluk ervaren op je werk en beter presteren. 

Elke minuut worden we ouder, en komen we dichter bij 
de poort van de dood. Wil jij uit de overlevingsmodus en 
ook optimaal functioneren door je talenten in te 
zetten?...

…laten we dan direct beginnen.



Tijdens je leven zullen je dromen veranderen, zullen je 
waarden worden aangepast en zullen je vaardigheden 
zeker veranderen. Maar jouw talenten – hoe 
georganiseerd, hoe competitief, hoe probleemoplossend 
etc. je bent – zullen nagenoeg gelijk blijven in je leven.  

Jouw talenten zullen niet veranderen na verloop van tijd 
of door situaties, maar zullen zich steeds op een andere 
manier manifesteren in specifieke situaties die je zult 
tegenkomen.

Veel mensen geloven echter dat je talenten veranderen 
als je ouder wordt. Maar dit is dus niet waar. Als je ouder 
wordt, word je steeds meer wie je eigenlijk al bent. Als je 
erg goed bent in vriendschappen sluiten, ben je er over 
twintig jaar nog beter in dan nu. Als je nu een 
ideeënmens bent, blijf je de rest van je leven een 
ideeënmens. 

Jouw talenten veranderen dus niet in de loop der jaren. 
Het is daarom erg belangrijk dat je jouw talenten goed 
kunt omschrijven. Pas als je eenmaal weet wat jouw 
talenten zijn, kun je deze ontwikkelen en optimaal 
benutten in je werk en vrije tijd.



Wat is Talent?

Er bestaat veel verwarring over het begrip talent. Bedoelen 
we hier een eigenschap of een persoon mee? 

Wij gebruiken dezelfde definitie als Buckingham en Clifton
dat doen en definiëren talent als ‘zich steeds herhalende 
patronen van denken, handelen of voelen’. Zo zal de één bij 
een crisis of ongeluk vooral gaan coördineren of sturen, 
terwijl de ander meer zorg voor de individuele slachtoffers 
op zich zal nemen.  

Zo heeft iedereen een natuurlijk aanleg voor een bepaalde 
activiteit, functie of rol. Gecombineerd met aangeleerde 
kennis en vaardigheden leidt dit tot een sterk punt. 

De vergelijking met anderen heeft bij deze dus minder de 
nadruk, het accent ligt meer op de zoektocht naar en het 
optimaal gebruik van je eigen unieke talenten en in het 
verlengde daarvan je persoonlijke sterke punten. 

Deze opvatting is ingegeven door de positieve psychologie 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) en maakt de laatste 
jaren een grote opmars.



Jouw Top 5 Talenten

1. Hersteldrang

2. Leergierigheid

3. Prestatiegericht

4. Strategisch vermogen

5. Zelfverzekerd

www.nexttalent.nl



Hersteldrang Leergierigheid Prestatiegericht Strategie Zelfverzekerd

Beschrijving Mensen die 
getalenteerd zijn in het 
thema hersteldrang
zijn vaardig in het 
oplossen van 
problemen. 

Mensen die 
getalenteerd zijn in het 
thema leergierigheid
willen graag nieuwe 
dingen leren en zich 
continue verbeteren. 

Mensen die 
getalenteerd zijn in het 
thema prestatiegericht 
werken hard en 
hebben veel 
doorzettingsvermogen 
om dingen te bereiken. 

Mensen die 
getalenteerd zijn in het 
thema strategisch 
vermogen kunnen uit 
een complexe situatie 
de beste weg 
voorwaarts vinden.  

Mensen die 
getalenteerd zijn in het 
thema zelfverzekerd 
voelen zich 
zelfverzekerd over het 
leven dat zij leiden. 

Ik ben… Niet onder de indruk 
van problemen of 
disfunctie.

Iemand die geniet van 
de ervaring om iets te 
leren.

Een harde werker. Iemand die alle 
mogelijkheden wilt 
overwegen zodat het 
beste niet over het 
hoofd wordt gezien.

Iemand met een 
innerlijk vertrouwen, 
ook al zijn de omstan-
digheden onzeker.

Ik wil… Het probleem / bug 
vinden in het systeem 
en ontdekken wat er 
fout gaat.

Dingen volgen die me 
interesseren.

Het tempo van de 
productiviteit bepalen.

De beste route 
voorwaarts vinden.

Invloed uitoefenen 
i.p.v. beïnvloed 
worden.

De waarde die ik 
breng

Moed en creativiteit 
bij problematische 
situaties.

Een leerperspectief. Intensiteit en 
uithoudingsvermogen 
van de inspanning.

Creatieve anticipatie, 
verbeeldingskracht en 
doorzettingsvermogen.

De durf om gepaste 
risico’s te nemen.

Overzicht van jouw talenten
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Hersteldrang Leergierigheid Prestatiegericht Strategie Zelfverzekerd

Ik speel de rol van… Oplosser, diagnose 
steller, onderzoeker 
probleemsteller.

Student, ontdekker, 
continue leren, expert.

Arbeider, doener, 
afronder, afmaker.

Strateeg, denker, 
evaluator, planner.

Beïnvloeder, leider, 
risiconemer, 
controleur, director.

Wat ik nodig heb
(geef mij)

Problemen die 
opgelost dienen te 
worden.

Blootstelling aan 
nieuwe informatie en 
ervaringen.

De vrijheid om op mijn 
eigen tempo te 
werken.

De vrijheid om 
tussentijds correcties 
aan te brengen.

Vrijheid om 
onafhankelijk te werk 
te gaan.

Wat mijn valkuil zou 
kunnen zijn

Als negatief gezien 
worden doordat ik 
geassocieerd word met 
problemen.

Nieuwsgierigheid die 
kan leiden tot 
irrelevantie en 
onproductiviteit.

De taken voor het werk 
belangrijker vinden 
dan mensen.

Altijd iets anders 
willen.

Arrogant en te 
onafhankelijk over 
komen.

Wat mij motiveert Oplossingen vinden / 
bedenken.

Voorop lopen bij 
nieuwe 
ontwikkelingen.

Taken voltooien. Een weg zien, als 
anderen denken dat er 
geen andere weg is.

Controle hebben over 
mijn eigen lot.

Wat mij demotiveert Het idee dat 
problemen vanzelf 
overgaan als deze 
genegeerd worden.

Alles al kennen en 
weten.

Een gebrek aan ijver. De dingen op een 
manier doen zoals dat 
altijd al gedaan is.

Als anderen zeggen 
wat ik moet doen.

Overzicht van jouw talenten

www.nexttalent.nl



Strategisch Denken Influencer Relatiebouwer Uitvoerders

Mensen met een dominant 
strategisch denken thema 
absorberen en analyseren 

informatie om betere 
beslissingen te kunnen maken

Mensen met een dominant 
influencer thema nemen de 
leiding, spreken zich uit en 
zorgen ervoor gehoord te 

worden door anderen

Mensen met een dominant 
relatiebouwer thema creëren 
sterke relaties die het team bij 

elkaar houden en sterker 
maken dan de afzonderlijke 

onderdelen

Mensen met een dominant 
uitvoerders thema zorgen 

ervoor dat de dingen gedaan 
worden

Analytisch vermogen
Contextueel

Visionair
Ideeënvorming

Input
Intellect

Leergierigheid
Strategisch vermogen

Activator
Leiderschap

Communicatie vermogen
Competitief
Maximizer

Zelfverzekerd
Significantie
Netwerker

Flexibiliteit
Verbondenheid

Motivator
Empathisch vermogen

Harmonie
Saamhorigheid

Individualisering
Positiviteit

Relatievorming

Bedachtzaamheid
Discipline

Focus
Hersteldrang

Onpartijdigheid
Organiseren
Overtuiging

Prestatiegerichtheid
Verantwoordelijkheid

Jouw Talenten gecategoriseerd
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Hersteldrang
Mensen die getalenteerd zijn in het thema hersteldrang zijn vaardig in het 
oplossen van problemen. 

Je bent goed in het uitvinden van wat verkeerd is en het oplossen daarvan. 
Terwijl anderen bij het zoveelste probleem ontmoedigt zouden raken, krijg jij 
daar juist energie van. Je houdt er van om problemen op te lossen. Je vindt 
het een aangename uitdaging om vast te stellen wat het probleem is en 
daarop een oplossing te bedenken. Wat voor problemen je ook graag oplost 
– praktische, abstracte of persoonlijke problemen – het is een feit dat je 
niets liever doet dan datgene te herstellen en weer tot leven te wekken. Je 
weet dat bijvoorbeeld een machine, een persoon of een bedrijf niet meer 
zou functioneren zonder jou tussenkomst. Jij bent degene die de zaken kan 
herstellen en daar geniet je van.

www.nexttalent.nl



Hersteldrang
MANIFESTATIE VAN JOUW TALENT:

[ ] Zoek functies waarin je problemen op kunt lossen en waarin je succes afhangt van de problemen die je oplost 
en verhelpt. Functies in de geneeskunde, als consultant, programmeur of bij de klantenservice zul je wellicht 
leuk vinden.

www.nexttalent.nl



Hersteldrang
SUGGESTIES EN MOGELIJKE ACTIES:

[ ] Waar anderen vaak problemen afschuiven, is het voor jou heel natuurlijk om problemen op te lossen. 
Schaam je er dus zeker niet voor te vertellen dat je het leuk vindt om problemen op te lossen.

[ ] Wil niet alles oplossen. Laat anderen hun eigen problemen oplossen. Wanneer jij altijd andermans 
problemen oplost, zullen anderen het nooit leren. Pas hier dus voor op. Vooral als je manager, coach, leraar 
of ouder bent.

[ ] Probeer niet alleen problemen op te lossen, maar ook problemen te voorkomen. Probeer dus ook preventief 
te werken.

[ ] Identificeer leemtes in je kennis en vaardigheden en selecteer cursussen om deze leemtes op te vullen. Door 
kennis en vaardigheden op te doen in bepaalde segmenten zul je nog sneller in staat zijn problemen te 
identificeren en op te lossen.
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Hersteldrang

ENERGIZER Je krijgt energie door het oplossen van problemen

BRANCHE / BAAN SUGGESTIES Functies in de geneeskunde, als consultant, programmeur of bij de 

klantenservice
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Leergierigheid
Mensen die getalenteerd zijn in het thema leergierigheid willen graag 
nieuwe dingen leren en zich continue verbeteren.

Het gaat jou dan niet zozeer om de resultaten van het leren, maar meer over 
het leerproces. Je vindt het fijn om te leren. Hetgeen je interesseert om te 
leren hangt af van je andere talententhema’s en ervaringen, maar op zich 
vind je dat niet zo belangrijk. Het leerproces, dat is wat jou boeit. Je krijgt 
energie uit de reis van onwetendheid naar kennis. Je haalt plezier uit het 
leren van die eerste paar feiten, nieuwe vaardigheden eigen te maken en 
nieuwe inzichten in praktijk te brengen. Ook als volwassenen geeft het leren 
jou dus nog steeds plezier, waardoor jij je steeds verder wilt blijven 
ontwikkelen. Kortlopende projecten – waarin je in korte tijd nieuwe kennis 
op moet doen - zijn uitermate geschikt voor jou. Jouw leergierigheid houdt 
echter niet in dat je dan ook een expert wilt worden in een bepaald domein 
of dat je aanzien wilt verwerven door bepaalde kwalificaties. Nee, het 
resultaat is ondergeschikt voor jou. Het gaat puur om de weg naar meer 
kennis; het leerproces.
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Leergierigheid
MANIFESTATIE VAN JOUW TALENT:

[ ] Omdat je goed kunt omgaan met nieuwe en onbekende situaties ben je uitstekend geschikt als consultant 
(intern of extern). Als consultant kom je namelijk vaak in nieuwe situaties terecht waarin je nieuwe 
competenties of talen snel moet aanleren.

[ ] Probeer in branches te werken waar technologieën en wetgevingen continue veranderen. Het constant 
up-to-date blijven en meegaan met de nieuwste ontwikkelingen zal je energie geven.

[ ] Zoek een functie waarbij technische kennis vereist is. Over het algemeen vernieuwt technische kennis zich 
snel. Je zult genieten van het verkrijgen en behouden van deze expertise.
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Leergierigheid
SUGGESTIES EN MOGELIJKE ACTIES:

[ ] Wees een katalysator voor verandering. Anderen zullen wellicht door nieuwe regels, nieuwe vaardigheden en 
nieuwe omstandigheden geïntimideerd worden. Jouw welwillendheid om je aan de nieuwe situatie aan te 
passen kan anderen doen kalmeren en doen besluiten om ook actie te ondernemen. Neem deze 
verantwoordelijkheid serieus.

[ ] Ontdek hoe je het snelste leert. Als je bijvoorbeeld goed leert door les te geven, zoek dan naar 
mogelijkheden dit te doen. Of als je het beste leert door reflectie, maak hier dan tijd voor.

[ ] Waardeer je behoefte om te leren en jezelf te ontwikkelen. Probeer elk jaar deel te nemen aan één of meer 
cursussen.

[ ] Probeer je voordeel te doen uit subsidies die je werkgever schenkt voor persoonlijke ontwikkeling. Vraag aan 
je manager informatie over opleidingsmogelijkheden etc.

[ ] Onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen leren en presteren. Zo is iemand die de kans heeft om 
te leren productiever en loyaler. Bekijk hoe je jouw leerontwikkeling kan meten, jouw leerdoelen kunt 
bepalen en hoe je jouw leerprestaties kan waarderen.
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Leergierigheid

ENERGIZER Je krijgt energie uit de reis van onwetendheid naar kennis.

BRANCHE / BAAN SUGGESTIES Als consultant (intern of extern) of in branches waar technologieën en 

wetgevingen continue veranderen. Technische kennis veroudert over het 

algemeen snel.
www.nexttalent.nl



Prestatiegericht
Mensen die getalenteerd zijn in het thema prestatiegericht werken hard en 
hebben veel doorzettingsvermogen om dingen te bereiken.

Je haalt o.a. je tevredenheid uit het productief en druk bezig zijn. Door jouw 
prestatiegerichtheid wil je continue dingen bereiken. Bij jou begint elke dag 
weer op nul en aan het eind van de dag wil je iets tastbaars bereikt hebben. 
Ook al zou je door jouw harde werken een rustdag hebben verdiend, elke 
dag wil je weer iets bereiken; op werkdagen, weekenden en zelfs 
vakantiedagen. Je bezit hierdoor een niet te doven vuur, dat jou ertoe aanzet 
om steeds meer te doen en meer te bereiken. Na een succes wordt je vuur 
echter even tijdelijk wat gedoofd, maar al snel wordt deze weer 
aangewakkerd om nieuwe doelen te behalen. Jouw prestatiegerichtheid 
wordt vaak niet geleid door enige logica, het is er gewoon. Het hoort bij je 
en je zult er mee moeten leren leven. Uiteraard heeft dit ook zo zijn 
voordelen. Jouw prestatiegerichtheid is namelijk jouw energiebron. Hierdoor 
kun je veel uren maken zonder opgebrand te raken. Het is de impuls waar je 
altijd op kunt rekenen om nieuwe taken op je te nemen en nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Het houdt je dus in beweging.
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Prestatiegericht
MANIFESTATIE VAN JOUW TALENT:

[ ] Zoek een functie waarin je de ruimte krijgt om je eigen werktempo te bepalen en waarin je je eigen 
productiviteit kunt meten. In zo’n omgeving zul je je uitgedaagd voelen en het beste uit jezelf halen.
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Prestatiegericht
SUGGESTIES EN MOGELIJKE ACTIES:

[ ] Door jouw prestatiegerichtheid wil je het gevoel hebben lekker druk te zijn, maar wil je ook graag weten 
wanneer je een taak hebt voltooid. Maak voor jezelf tijdschema’s en doelstellingen waarmee je jouw inzet 
kan vertalen in tastbare uitkomsten.

[ ] Prestatiegerichte mensen gaan vaak van uitdaging naar uitdaging zonder momenten in te plannen waarin je 
prestaties gewaardeerd worden. Probeer dus momenten in te plannen waarin je stil staat bij jouw geleverde 
prestaties.

[ ] Omdat je graag actie onderneemt vind je vergaderingen en bijeenkomsten over het algemeen maar saai. 
Probeer in te zien dat vergaderingen en bijeenkomsten ook productief en effectief kunnen zijn.

[ ] Jouw motivatie is niet afhankelijk van anderen. Stel uitdagende doelen om voordeel uit je intrinsieke 
motivatie te halen. Stel voortdurend hogere doelen voor jezelf na het afronden van een project

[ ] Over het algemeen krijg je meer energie van hetgeen er nog moet gebeuren dan van hetgeen je al bereikt 
hebt. Lanceer dus steeds weer nieuwe initiatieven of projecten. Jouw niet te doven vuur stuwt je naar voren 
en creëert enthousiasme.

[ ] Zorg ervoor dat jouw productiviteit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Creëer meetbare scoringskaarten 
waarbij productiviteit is gerelateerd aan kwaliteit.

www.nexttalent.nl



Prestatiegericht
VERSTERKENDE TALENTEN RELATIES:

[ ] Werken samen met personen die eveneens het talent prestatiegericht bezitten. Deel met hen jouw doelen 
waardoor zij je kunnen helpen beter te presteren.

ENERGIZER Door jouw prestatiegerichtheid wil je continue dingen bereiken.

BRANCHE / BAAN SUGGESTIES Een uitdagende en onafhankelijke baan
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Strategisch vermogen
Mensen die getalenteerd zijn in het thema strategisch vermogen kunnen uit 
een complexe situatie de beste weg voorwaarts vinden.

Je beheerst een manier van kijken die je in staat stelt patronen te 
onderscheiden, waar anderen complexiteit zien. Het is een vaardigheid die 
moeilijk aan te leren is. Uit de patronen die je hebt onderscheidden probeer 
je alternatieve scenario’s uit. Je stelt je hierbij vragen als: wat als dit gebeurt 
en dit en dat? Hierdoor kun je bij vervolgstappen eventuele hindernissen 
nauwkeurig evalueren en hierbij de juiste wegen selecteren. Zo elimineer je 
de wegen die nergens naar toe leiden of teveel weerstand oproepen. Op 
deze manier blijf je door selecteren tot alleen de juiste weg overblijft, jouw 
strategie. En met deze strategie ga je vervolgens verder. Kortom: je neemt de 
scenario’s door, selecteert en slaat een nieuwe weg in met jouw strategie.
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Strategisch vermogen
MANIFESTATIE VAN JOUW TALENT:

[ ] Zorg ervoor dat je vanaf het begin betrokken bent bij nieuwe initiatieven of ondernemingen. Jouw strategisch 
vermogen kan een kritisch succesfactor worden.
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Strategisch vermogen
SUGGESTIES EN MOGELIJKE ACTIES:

[ ] Jij kunt de gevolgen van zaken beter overzien dan anderen. Doe je voordeel hiermee en breng mogelijke 
vervolgacties in kaart.

[ ] Zoek een groep mensen die in jouw ogen belangrijk werk verrichten. Laat hen gebruik maken van jouw 
strategisch inzicht. Je kunt hierdoor een leider voor hen worden.

[ ] Fungeer als gids voor mensen die een probleem ervaren of ergens door gehinderd worden. Van nature zie jij 
oplossingen die anderen niet zien. Hierdoor kun je anderen naar succes leiden.

[ ] Van nature anticipeer je beter op problemen dan anderen. Doordat jij je goed bewust bent van mogelijke 
problemen die zich kunnen voordoen, kunnen anderen jou pessimistisch vinden. Los deze misvatting op door 
anderen een toelichting te geven op de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Leg hen bovendien 
uit hoe je deze problemen zou kunnen voorkomen. Vertrouw op je strategisch inzicht en gebruik dit inzicht 
om succes te behalen.

[ ] Probeer zoveel mogelijk op je intuïtieve strategische inzichten te vertrouwen, ook al lukt het je niet om 
het rationeel uit te leggen. Jouw intuïtie komt voort uit hersenen die instinctief juist projecteren en 
anticiperen. Vertrouw daarom op je waarnemingen.
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Strategisch vermogen
VERSTERKENDE TALENTEN RELATIES:

[ ] Werk met iemand samen die het talent activator bezit. Jouw strategisch vermogen en zijn drang om ideeën 
en gedachten in concrete actie om te zetten kan een zeer krachtige samenwerking zijn.
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Zelfverzekerd
Mensen die getalenteerd zijn in het thema zelfverzekerd voelen zich zelfverzekerd over 
het leven dat zij leiden.

Zo bezit jij een innerlijk kompas dat je zelfvertrouwen geeft en je een gevoel geeft dat de 
beslissingen die je maakt juist zijn. Diep in je hart heb je namelijk alle vertrouwen in jouw 
sterke punten en kundes. Hierdoor kun je risico’s nemen, uitdagingen aangaan en waar 
maken wat je jezelf voorneemt. Dankzij jouw zelfverzekerdheid heb je niet alleen 
vertrouwen in wat je kunt, je hebt ook vertrouwen in jouw inzicht. Je bent je bewust van 
het feit dat jouw gezichtspunt waarmee je naar de wereld kijkt uniek is. Hierdoor ben je in 
staat jouw beslissingen en gedachten niet door anderen negatief te laten beïnvloeden. 
Anderen kunnen jou uiteraard suggesties doen, maar jij wilt de touwtjes duidelijk in 
handen hebben. Jij wilt degene zijn die de conclusies trekt, de beslissingen neemt en 
bepaald hoe er gehandeld gaat worden. In tegenstelling tot vele anderen word je niet snel 
van je standpunt afgebracht door tegenargumenten, hoe sterk deze ook mogen zijn. Deze 
verantwoordelijkheid over hoe jij je leven inricht schrikt je niet af. Het is iets 
vanzelfsprekends voor je. Je weet wat je moet doen in bepaalde situaties, hoewel dat niet 
voor iedereen de juiste keuze zou zijn geweest. Kortom, dit talententhema geeft jou veel 
zekerheid die sterk en standvastig is.
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Zelfverzekerd
MANIFESTATIE VAN JOUW TALENT:

[ ] Zoek een functie waarin je anderen kunt overtuigen met jouw mening. Je kunt extreem overtuigend zijn. 
Leiderschapsfuncties, in de verkoop, wetgevingswerkzaamheden of een ondernemersrol vervullen zullen 
goed bij je passen.

[ ] Je bent op je best wanneer men van jou verwacht dat je de beslissingen neemt. Kijk naar startende 
ondernemingen of nieuwe projecten waarbij er vaak niet al teveel regels en procedures bestaan.
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Zelfverzekerd
SUGGESTIES EN MOGELIJKE ACTIES:

[ ] Toon je zelfverzekerheid. Het kan besmettelijk werken en mensen om je heen doen groeien.
[ ] Realiseer dat het jou soms moeite kost om jouw zelfverzekerdheid en intuïtie in woorden uit te drukken. 

Hierdoor kun je weleens als eigenwijs overkomen. Maak duidelijk dat jouw zelfverzekerdheid niet inhoudt dat 
anderen hun mening niet mogen geven. Hoewel je niet zo overkomt, hoor je namelijk graag andermans 
ideeën. Jouw overtuiging houdt dus zeker niet in dat je niet voor andermans ideeën open zou staan.

[ ] Door jou streven naar onafhankelijkheid zou je op een eiland terecht kunnen komen. Probeer dit te 
voorkomen en probeer zodoende bijvoorbeeld met iemand samen te werken die anderen kan laten inzien 
dat het weldegelijk voordelen heeft jou te volgen.

[ ] Door jouw passie en zelfverzekerdheid werk je van nature hard en maak je veel uren. Veronderstel echter 
niet dat iedereen hetzelfde is als jij.

[ ] Stel voor jezelf ambitieuze doelen. En twijfel niet als anderen jouw doelen voor onmogelijk achten. Met jouw 
zelfverzekerdheid kun je prestaties neerzetten die anderen (maar wellicht jijzelf ook) niet verwacht zouden 
hebben.

[ ] Je hebt geen grote behoefte aan sturing en ondersteuning van anderen. Dit maakt jou voornamelijk effectief 
in situaties waarin je onafhankelijk moet acteren en denken. Herken en gebruik je zelfverzekerdheid als 
vertrouwen en zelfcontrole van cruciaal belang zijn.

www.nexttalent.nl



Zelfverzekerd
VERSTERKENDE TALENTEN RELATIES:

[ ] Werk met personen samen die de talenten strategisch vermogen, visionair of bedachtzaamheid bezitten. 
Deze personen kunnen jou helpen met het stellen van realistische doelen. Dit werkt in jouw voordeel. Je zult 
namelijk net zolang gecommitteerd blijven aan gestelde doelen totdat je deze behaald hebt.

ENERGIZER Diep in je hart heb je veel vertrouwen in jouw sterke punten en kundes en dit 

geeft je energie.

BRANCHE / BAAN SUGGESTIES Leiderschapsfuncties, in verkoop, wetgevingswerkzaamheden of een 

ondernemersrol vervullen.
www.nexttalent.nl



Door de lichaam en brein connectie kunnen we met het lichaam als ingang jouw persoonlijkheid en drijfveren bepalen. Dit doen
we middels eenvoudige testjes van onder meer spierketens, het visuele systeem en hersenhelft dominantie. Omdat je lichaam
niet liegt, is de fysieke profilering de meest betrouwbare manier om jouw persoonlijkheid en drijfveren te achterhalen. 

Krijg inzicht in jouw persoonlijkheid en drijfveren
> unieke profilering via de lichaam en brein connectie

MEER INFORMATIE OVER DE
PERSOONLIJKHEIDSTEST

In het assessmentrapport vind je o.a.

Jouw sterke punten en kernbehoefte

Jouw drijfveren

Potentiele valkuilen

Aanbevolen carriѐre’s en teamrollen

De survival-kit – hoe kun jij het beste met stress 
omgaan

https://talenten.nexttalent.nl/persoonlijkheidstest/
https://talenten.nexttalent.nl/persoonlijkheidstest/
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JOUW PERSOONLIJKE 
EFFECTIVITEIT VERHOGEN 

Het doel van deze training is dat je 
inzicht krijgt in jouw talenten en 
deze optimaal leert inzetten in je 
werk en privéleven. Dit zorgt 
ervoor dat je beter presteert, je 
sneller ontwikkelt en meer 
voldoening en plezier ervaart.

DE TEAMEFFECTIVITEIT
VERHOGEN

Je merkt dat je teams niet altijd 
optimaal functioneren. Je wilt nu 
leren om systematisch succesvolle 
teams te creëren. Teamontwikkeling 
resulteert in betere prestaties, meer 
werkgeluk en het beter in kunnen 
spelen op verandering.

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

Je werkt nu een aantal jaar als 
leidinggevende en merkt dat het niet 
altijd vanzelf gaat. Door jouw 
leiderschap te ontwikkelen zul je het 
potentieel in jezelf en anderen tot 
bloei laten komen. Je zult beter in 
staat zijn jouw doelen te behalen.

Overzicht trainingen

MEER INFORMATIE MEER INFORMATIE MEER INFORMATIE

https://talenten.nexttalent.nl/persoonlijke-effectiviteit-verhogen/
https://talenten.nexttalent.nl/team-effectiviteit-verhogen/
https://talenten.nexttalent.nl/effectief-leiderschap/
https://talenten.nexttalent.nl/persoonlijke-effectiviteit-verhogen/
https://talenten.nexttalent.nl/team-effectiviteit-verhogen/
https://talenten.nexttalent.nl/effectief-leiderschap/



