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Wat is Talent?
En waarom het belangrijk is het in één woord te benoemen

Door Kees Gabriëls
Kees Gabriëls is ondernemer. Hij
bouwt
in
zijn
praktijk
als
businessontwikkelaar al jaren aan
Talentbedrijven in tal van branches.
Hij is bovendien auteur van twee
boeken over talent in organisaties en
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een veelgevraagd spreker over talent, verandering en
energievolle bedrijfskunde. Kees werkte na zijn studie op
Nyenrode zelf 22 jaar in de lijn in de e-commercewereld,
waarvan 15 jaar als directielid in binnen- en buitenland.
E-mail: kees@hettalentbedrijf.nl!
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Het valt niet mee aan te nemen dat je ergens in
uitblinkt. Nog moeilijker is het je voor te stellen dat je
maar in één ding uitblinkt. Dat je daarin de enige ter
wereld bent én dat jouw unieke talent in één woord is
samen te vatten. Bovendien geldt dit voor iedereen,
niemand uitgezonderd. In dit artikel leg ik met plezier
uit hoe dit zit.
Eerst een stukje biologie. Wist je dat van alle
3.200.000.000 basenparen die in jouw DNA zitten,
slechts 1-3% verschilt met die van iemand anders? We
lijken dus in velerlei opzichten erg op elkaar én zijn
anders tegelijk. Je talent is, net als je lichaam, ook een
samenstel van die twee kanten. Van het universeel
goede en van het uniek geniale. Dat leidt tot deze
hoofddefinitie:

Talent =
het volle vermogen dat in je schuilt om iets tot
stand te brengen waar een ander wat aan
heeft.
Je talent omvat dus alles wat je kunt, het is je
scheppingskracht en het is expliciet bedoeld voor
iemand anders. Met name door het eerste en derde
punt wijkt deze definitie af van definities die je elders
aantreft. Tegelijkertijd omvat hij een heel aantal
andere definities die je in een Talentbedrijf ook kunt
gebruiken. Die vind je in het kader hieronder.

!!

Je k un t me er d an je d en kt. Ied eree n is ee n tale n t, en du s betreff en a l d eze d efin itie s* oo k jou .
Talent = daar waar je heel goed in bent
Talent = je unieke hoe, dat je meeneemt naar elk wat
Talent = je werking. Hoe jij ‘werkt’ én je effect op anderen
Talent = je constante, onbedwingbare neiging (zaken in één bepaalde richting te verbeteren)
Talent = je bijdrage, aan het leven van een ander
Talent = je voorwaartse kracht, je scheppingskracht
Talent = je verandervermogen
Talent = je diepste wezen dat in alles doordringt
Talent = je diepste eigenheid met alle inherent goede eigenschappen als brandstof daarvoor
Talent = je intuïtieve weten
Talent = je zelf-bewustzijn, je waarnemer
Talent = je vermogen per situatie te kiezen hoe je er het beste mee om kunt gaan
Talent = de beste versie van jezelf
Talent = je vermogen een ander te laten groeien
*Je vindt deze definities in dit artikel steeds in rood terug
Aan de hand van de tweedeling in universeel en
uniek, verhelder ik deze definitie(s) graag. Als vanzelf
wordt dan ook duidelijk waarom je heel dit geniale
talent toch in één woord kunt benoemen en waarom
dat belangrijk is.

!

Het universele van talent
Je volle vermogen. Dit behelst alle inherent goede
eigenschappen die een mens kan hebben. Die bezit je
dus allemaal al! Dat is een even opmerkelijke als
bemoedigende visie. Immers, als je afgaat op
beoordelingssystemen,
competentieprofielen
of
simpelweg hoe mensen over elkaar praten, zou je
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zeggen dat iemand eigenschappen wel of niet heeft.
Nogal zwart/wit. Zo hoor je vaak dat ‘Ton, de baas niet
kan luisteren’, dat ‘Carlijn heel empathisch is maar Bart
alleen aan zichzelf denkt’, of dat ‘Peter heel slim is
maar niet resultaatgericht’. We abstraheren graag
naar algemene beelden –stickertjes plakken, in hokjes
indelen- maar doen daarmee onszelf en elkaar tekort.
De nuance zit hierin:
•

•

Er zijn vele vormen van een eigenschap. Empathie
bijvoorbeeld, kan eruit zien als je vanzelf
aanpassen, als begripvol meepraten of als het
geven van een passend cadeautje. Dat zijn de
bekende vormen. Ikzelf blink in geen van deze drie
uit maar wél in het woordelijk onthouden van wat
iemand zegt en dat tijden later nog gebruiken om
te helpen. Echter, zoals het spreekwoord zegt:
‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’. We
zien daarom de variant van de goede eigenschap
bij de ander vaak niet.
Er is wel degelijk verschil in de frequentie waarin je
een eigenschap gebruikt. Dit is het cruciale punt.
Het is niet altijd goud wat er blinkt. Vaak genoeg
doen we niet wat we weten dat goed is en wat we
ook kunnen. Iedereen bewondert Moeder Theresa
–belangeloos geven- maar vind die moeder maar
eens in jezelf als je puberdochter alweer geld
tekort heeft. Omgekeerd echter is het
hoopgevend: alles wat goed is, heb je ooit al wel
eens één keer gedaan. Ton, de baas uit het
voorbeeld hierboven, luistert af en toe wel
degelijk. Bart houdt soms wel rekening met een
ander en Peter heeft echt al meer dan eens een
mooi resultaat bereikt.

Iets tot stand brengen. In deze tijd van hypersnelle
veranderingen, is dit een kunst op zich. Vroeger kon je
netjes een jaar vooruit plannen, tegenwoordig is je
plan al verouderd voor je het document hebt
opgeslagen. Dat vraagt een nieuwe manier van
realiseren met andere vaardigheden. Andere, geen
nieuwe. Twee belangrijke daarvan zijn universeel:
1. Een stip op de horizon zetten. Begin met het einde
eerst. Of het nu gaat over je loopbaan, wat je op

!

2.

vakantie wilt doen of wat het ene punt is dat je wilt
bereiken in de volgende vergadering. Neem dat
punt als stip en begin er dan heen te
manoeuvreren.
Improviseren. Gaandeweg kom je van alles tegen.
Onverwacht, maar dat geeft niet. Want je bezit
een geweldig vermogen om met de dingen om te
gaan op het moment dat je ervoor staat. Kijk maar
eens naar noodsituaties. Je moet wel, en dan komt
opeens in je op wat je te doen staat. Als je je
bekwaamt in het werken met talent, leer je om
niet te wachten tot er echte nood is maar het
willen halen van je zelfgestelde stip als trigger te
gebruiken.

Het schort je, alhoewel het soms wel zo lijkt, dus niet
aan het weten. Niet aan het weten van wat je wilt
bereiken noch aan het weten hoe je het beste met
onverwachte situaties onderweg omgaat. Het
moeilijke is dat dit weten zich vaak slechts intuïtief
aandient. Als onderbuikgevoel, korte ingeving of
geschrokken besef. In onze definitie staat niet voor
niets dat talent ‘in je schuilt’. De kunst is die intuïtie te
volgen. Doen wat je weet.
Het schort bovendien niet aan het willen. We zijn
allemaal van nature creatief. Je wilt scheppen, je wilt je
plannen en ideeën manifest maken. De vraag is alleen
hoe vaak je die aandrang volgt. Alexander Rinnooy
Kan vatte dit scheppende vermogen recentelijk in een
1
essay prachtig samen in het begrip veerkracht of nog
wat subtieler in het Engels gezegd: resilience. Het
vermogen effectief te reageren op onvoorziene
veranderingen. Hij schrijft dat dat bestaat uit
realiteitszin, doelgerichtheid, improvisatievermogen
en zelfvertrouwen. Welnu, al die eigenschappen bezit
jij!
Er is echter een derde cruciale eigenschap die helpt
om iets tot stand te brengen en die bij Rinnooy Kan
maar ook elders weinig aandacht krijgt. Dat is: het op

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Veerkracht in tijden van crisis. Ik worstel, maar hoe kom ik boven?,
De Groene Amsterdammer, 26 maart 2014
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je eigen manier doen. Daarover straks onder het kopje
‘Het unieke van talent’ meer.
Waar een ander wat aan heeft. Last but not least in de
definitie. Je hebt je talent niet voor jezelf. Talent is
geen ego-trip. Al jouw universeel goede eigenschappen
hebben pas werkelijk nut als ze dienstbaar zijn aan een
ander. In een Talentbedrijf hebben we het dan in de
eerste plaats over de klant. Iedereen die werkt,
behoort het doel te hebben een product of dienst te
maken waar de eindafnemer wat aan heeft. Simpel
maar vaak vergeten.
Natuurlijk heb je vaak niet direct met de klant contact.
Hoe zet je je talent dan in? Wel, benut het
‘tussenstation’. Je ontmoet immers wel teamleden, een
leverancier, een collega of je baas. Je talent is jouw
manier om het eerstvolgende gesprek, vergadering of
mailtje voor hen van waarde te laten zijn. Mocht je je
zorgen maken, dat is niet strijdig met wat het beste is
voor jou. Duurzame voldoening –een belangrijkere
waarde dan materieel succes of zelfs plezier- ligt
immers in het ervaren van je betekenis voor een
ander. In jouw talent-in-één-woord valt waar jij in
uitblinkt en je waarde voor een ander letterlijk samen.
Talent is heel sociaal.
Het unieke van talent

Dat laat zich samenvatten in één hele belangrijke
onderliggende drijfveer: ‘Zie mij!’
Kijk maar eens goed naar menselijk gedrag. Veel is te
verklaren vanuit het punt dat mensen gezien willen
worden. Geen nummer zijn, ertoe doen, gehoord
worden, winnen in sport, respectvol behandeld
worden. Iedereen is blij met complimenten, erkenning
en aandacht. Dat heeft overigens ook een keerzijde.
Zie het kader voor een korte uitleg daarover.
Daarom is het zo fijn dat je talent ook een volstrekt
unieke kant heeft. Het is je middel om als individu een
verschil te maken en niet alleen maar als uitwisselbaar
deel van een groep een bijdrage te leveren – al doe je
daarin nog zulke goede dingen. Dát is waarin die 1-3%
andere genen hét verschil maakt. Wat filosofischer of
spiritueler gesteld, verlangen we naar vrijheid. Naar de
mogelijkheid om te zijn, te denken, te zeggen en te
doen wie we ten diepste zijn. Zonder uit angst
rekening te houden met (de afwijzing van) anderen
maar wel van echte betekenis voor ze te zijn.
Laten we vanuit deze invalshoek de drie facetten uit
onze hoofddefinitie van talent nog eens bekijken.

Als je de piramide van Maslow bekijkt, zie je vanaf de
derde laag –waar lichamelijke behoeftes als eten,
drinken, slaap en de behoefte aan veiligheid in orde

!

zijn- een rode draad. Maslow onderscheidt
achtereenvolgens de behoeftes aan sociaal contact,
aan erkenning en aan zelfontplooiing.

Het volle vermogen. Het gekke is dat we wel over alle
goede eigenschappen beschikken maar niet overal
goed in kunnen zijn. Je kunt geen wereldkampioen
worden in zowel schaatsen, als voetballen en
aardappels verbouwen. Wel is het voorstelbaar dat
iemand alledrie deze activiteiten in zijn leven doet
(althans, in Friesland). Zo doen we in ons werk
allemaal
aan
vergaderen
en
schrijven
en
tijdmanagement en beïnvloeden en presenteren en
nog tal van andere activiteiten. Hoe zit dat dan, dat je
maar in één ding goed bent?
Je volle vermogen als jouw unieke talent zit hem niet in
‘wat’ je doet maar in ‘hoe’ je doet. Je talent is je volstrekt
eigen manier van doen. Dit is een cruciaal aspect van
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ons begrip. Want waar je activiteiten erg wisselend zijn
–en ook kunnen wegvallen, bijvoorbeeld op het niveau
van de baan- is je manier van doen dat niet. Die blijft
altijd hetzelfde en is de basis van succes in elke
activiteit. Kees is directeur geweest op de Keesmanier, heeft boeken geschreven op de Kees-manier
en is ook partner, vader en vriend op de Kees-manier.
Kees vergadert, managet zijn tijd, beïnvloedt en
presenteert het best op de Kees-manier. ‘Typisch
Kees’, dat is eigenlijk een prachtig compliment (niet
voor jou natuurlijk).
Precies om deze reden kun je iemands talent-in-éénwoord vatten. Het is de rode draad die in alle
kwaliteiten van iemand zit, samengevat in een eigen
woord. Het is je ene ‘hoe’ dat je meeneemt naar elk
‘wat’. Mijn talent is verhelderen en als je mijn
talentprofiel ziet met mijn meest opvallende
kwaliteiten erin –universeel en uniek- begrijp je
wellicht waarom. Verhelderen is de vlag die de hele
lading het beste dekt.

zeggen: je tegendeel is je bestaansrecht. Wie het
talent ‘laten stromen’ heeft, ziet juist overal de
stagnatie. Wie het talent ‘huggen’ heeft, stoort zich
steeds aan kilte.
‘Ja maar ho, wacht even’, zul je misschien zeggen. ‘Als
mijn manier van doen altijd hetzelfde is, is dat dan niet
een gewoonte net als mijn draken?’ Zie het kader op
de volgende bladzijde. Met de nadelen vandien. Dat is
een terechte vraag en brengt ons even terug bij het
universele van talent en wel bij het belangrijkste ervan.
Het is je zelf-bewustzijn waar je kunt waarnemen wat
je aan lichamelijke reacties, gedachtes, emoties en
ingevingen hebt en vervolgens, los daarvan eigenlijk, in
vrijheid, kiest hoe je reageert. Besluit je je intuïtieve
oorspronkelijke ingeving te volgen als iets
onverwachts gebeurt of doe je dat niet? Dat komt dan
omdat je puur uit gewoonte, als het ware
voorgeprogrammeerd
(repeterende
gedachtes,
dezelfde oplaaiende emoties), hebt gehandeld. Het is
dit type psychologische lenigheid, de vaardigheid
steeds uit je gewoontes te stappen en te kiezen hoe je
met een situatie omgaat, die nodig is in deze tijd van
verandering.
Iets tot stand brengen. Het derde aspect -naast het
universele stip op de horizon zetten en improviserenvan dit deel van de definitie, is:
3.

Zo bezien is je talent dus ook veel meer dan een
kenmerk van je. Het is je diepste wezen dat doordringt
in alles dat je doet. Ik heb wel eens bij iemand het
talent ‘verwondering brengen’ ontdekt via haar
opvallend stijlvolle kleding. Bovendien kun je in zekere
zin niet anders. Je talent is je voortdurende innerlijke
neiging. Jouw oog zal altijd op hetzelfde type mogelijke
verbeteringen vallen. Vanuit talent bezien, kun je

!

de dingen op je unieke manier uitvoeren. We hebben
allemaal een eigen manier. Zoals Rikkert
2
Zuiderveld schreef: ‘Ja, u bent uniek. Nee, u bent
de enige niet.’ Wie zijn stip heeft gezet en zijn
ingevingen á l’improviste volgt, wil dat doen op de
manier die het beste bij je past.
3

Het is onderzocht dat hoogopgeleide professionals
dit als één van meest motiverende aspecten zien in
werk. Resultaatafspraken vinden ze prima, graag zelfs

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Hartelijk veelgeciteerd, Rikkert Zuiderveld, Mozaiek, september
2006
3
Leidinggeven aan professionals? Niet doen!, Mathieu Weggeman,
Scriptum, 2008
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want zo’n stip geeft richting, maar laat ze vrij in hun
aanpak. Die ‘aanpak’ van ze is nou net hetzelfde als
hun ‘hoe’, hun talent. Als je weet wat dat in-één-woord
is, is het als leiding ook gemakkelijker ze die ruimte te
geven.
Wij geloven dat deze motivatie ook geldt voor mensen
op de werkvloer. In de fabriek, het callcenter of de
winkel. Mensen weten zo veel van hun eigen werk en
willen er echt het beste van maken. Benut het en geef
ruimte aan eigen ideeën, meningen en werkwijzes.
Waar een ander wat aan heeft. Het schisma tussen
individu aan de ene kant en team of organisatie aan
de andere kant levert veel gedoe op. Logisch, als je
weet dat de drijfveer ‘Zie mij!’ zo belangrijk is. Je hebt
een ander nodig om gezien te worden en we weten
dan ook nooit zeker of het wel zo uitpakt. Het werk,
waar je zoveel mensen ontmoet, is daarom bij uitstek
zowel een drakenprikkelplek als een geweldig podium
voor talent. Het helpt enorm om talent-in-één-woord
te benoemen zodat meteen duidelijk is wat een ander
er aan heeft. Hopelijk blijkt dat nu in mijn eigen geval
en levert dit artikel je de helderheid op waar mijn
verhelderaar goed in is. In je talent is hoe jij ‘werkt’
gelijk aan je effect op anderen.
Om je een idee te geven van de rijkdom aan talenten,
hieronder een greep uit wat we de afgelopen jaren bij
vele honderden mensen ontfutseld hebben.

Het is in één oogopslag duidelijk dat dit rijtje veel
langer is dan het lijstje met universele competenties
dat je meestal aantreft. Die diversiteit aan eigenheid,
dat is de 1-3% van onze genen waar je unieke bijdrage
in zit en wat maken kan dat de optelsom der delen in
een team meer is dan het geheel. Wat jij kan, kan
niemand anders. Daarom hebben je collega’s zoveel
aan je en geniet je er ook zelf van.
Het universele en het unieke van talent
samen
Je talent is een potentie. Topsporters weten dit maar
al te goed. Wereldkampioen worden, vraagt meer dan
alleen talent. Er is ook karakter, mentaliteit voor nodig.
Het goede nieuws is dat dat te leren is. Dáár komen
het universele en het unieke bij elkaar: de universeel
goede eigenschappen zijn de brandstof voor de
eigenheid van je talent.
Kwaliteiten als luisteren, enthousiasme, focussen en al
die andere waarvan je meteen weet dat ze je goed
doen, zijn hulpmiddelen voor ontplooiing van je talent.
Wie kan luisteren, is beter in het gericht inzetten van
zijn talent. Wie enthousiast is, treedt met zijn talent
makkelijker naar buiten. Wie focus heeft, verspilt zijn
talent niet door teveel doelen.
Verschaf jezelf brandstof door per periode één van
deze eigenschappen, geformuleerd in je eigen
woorden, te kiezen als leervraag. Doe het dan steeds
meer, experimenteer ermee. Bewustwording is het
begin, doen de uiteindelijke stap naar groei.
Juist daarom is het kennen van je talent-in-één-woord
behulpzaam. Zo heb je het in de praktijk, zeg maar
gerust de waan van de dag, paraat. Eén woord
onthoud je beter. Het valt niet mee om een lijstje te zijn.

!
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Intermezzo
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Naast talent ook draak
De mens is twee

Een mens is natuurlijk niet alleen maar talent. Iedereen heeft ook kantjes waar je minder trots op bent. Hier leg ik kort
uit hoe dat zit. De andere kant van de drijfveer ‘gezien willen worden’ is de drijfveer ‘bang om niet gezien te worden’.
Deze angst is nog sterker dan ons willen. Deze karaktertrekken noemen we je draken. Het zijn
beschermingsconstructies. In een mooie definitie:

Draak =
alle in je leven ontstane gewoontes die ‘bedoeld’ zijn om de volgende afwijziging te vermijden.
Draken ontstaan als kind al. Je doet iets spontaan, en het pakt verkeerd uit. Zo ontwikkelt iedereen draken die als een
schil om je talent heen komen te liggen. De mens is twee!

Er zijn twee typen draken:
•
Je doet minder dan je kunt. De universele tendens om je te conformeren. Flight en freeze. Hier onstaan
individuele karaktertrekken als inhouden, goedgelovig, laconiek, afstandelijk, terugtrekken, blokkeren,
somberheid, conflictvermijding, meegaand, verbijten, schrikachtig, onzeker, afhaken, verslaving, dubben,
roddelen, risico mijden, verlegen enzovoort.
•
Je doet meer dan je kunt. De universele tendens om te confronteren. Fight. Hier onstaan individuele
karaktertrekken als drammen, betuttelen, perfectionisme, overheersend, ongeduld, overbezorgd, babbelen,
koppig, dwarsliggen, zeuren, cynisme, stellig, irritant, haantje-de-voorste, dominant, niet stil kunnen zitten,
geldingsdrang, praat-ziek enzovoort.
Draken horen erbij, zijn zelfs nuttig. Ze doen precies wat ze beogen, namelijk afwijzing vermijden. Wie niets zegt, krijgt
zelden negatieve reacties en wie veel zegt, krijgt vaak zijn zin. Hoe logisch is de natuur toch! Hierdoor echter ga je dat
gedrag vaker doen en wordt het een gewoonte. Dat wil zeggen dat je het ook doet als het niet meer nodig is. Uit
gewoonte werken is niet fout maar het levert minder op dan voorheen toen de omgeving een stuk stabieler was. Het
vraagt een bewuste keuze om je talent vaker het laatste woord te geven in wat je doet of zegt. Doe je niets, dan
worden gewoontes als vanzelf sterker.
In veranderprocessen is jezelf kennen de last mile. Zeker in organisatieverandering (reorganisaties, fusies,
cultuurverandering) ontbreekt het aan de verbinding met het unieke individu. Dat is alsof je een telefoonnetwerk
aanlegt zonder de laatste 10 meter naar het woonhuis. Talent als je verandervermogen enerzijds en draak als je
weerstand ertegen anderzijds, bieden wel die verbinding.

!
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Tot slot
Nu medewerkers steeds beter opgeleid zijn, wordt
beheersing minder relevant –sommige auteurs
reppen al over het einde van management- en dat
geeft veel leidinggevenden een ongemakkelijk gevoel.
‘Kan ik nog brengen wat nodig is?’, ‘Doe ik er nog wel
toe?’
Wat dat laatste betreft, is ons antwoord helder: ja!
Niemand haalt het beste uit zichzelf in zijn uppie.
Johan Cruijff had ook een trainer. Als leidinggevende
ben je in een bevoorrechte positie om je team te
helpen groeien omdat je tegelijk kunt sturen op talent
en
prestatie,
namelijk
de
afgesproken
bedrijfsresultaten. Jouw beste instrument daarvoor is
natuurlijk, net als in elk ‘wat’, je eigen talent.
Neem gerust contact op als je meer wilt weten over
hoe je talent in de werkpraktijk inzet.
Kees Gabriëls, 06-46637115 of
kees@hettalentbedrijf.nl
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