
 
 
 
 

 
Jouw talenten in kaart brengen 
 
Om goed voorbereid mee te kunnen doen met de vaardigheidstraining ‘Netwerken doe je samen’, is het zinvol om 
vooraf een goed beeld te hebben van je talenten en hoe je deze onder de aandacht kunt brengen bij anderen. 
 
Dit kun je o.a. doen met onderstaande oefeningen.  
 
1. Vragen stellen 
Vragen die je jezelf bijvoorbeeld kunt stellen zijn: 

1. Waar word ik enthousiast van? 
2. Wat doe ik met passie? 
3. Wat geeft mij energie en voldoening? 
4. Wanneer vliegt de tijd voorbij? 
5. Wat doe ik in mijn vrije tijd? 
6. Wat deed ik als kind graag? 
7. Wat waren mijn favoriete vakken op school? 
8. Wat gaat mij gemakkelijk af? 
9. Welke nieuwe kennis en vaardigheden leer ik snel? 
10. Waar ben ik deze week tevreden over? 
11. Wanneer presteerde ik boven verwachting? 
12. Welk talent heb ik voor die prestatie gebruikt? 
13. Wat waren hoogtepunten in mijn leven? 
14. Waar ben ik trots op? 
15. Waar krijg ik complimenten over? 
16. Welke complimenten vind ik leuk om te krijgen? 
17. Welke eigenschappen bewonder ik in anderen? 
18. Wat is veelal mijn rol of inbreng in een groep of project? 
19. Wanneer vind ik anderen niet snel of slim genoeg? 
20. Waarover vragen anderen mij om raad? 

 
2. Onder de aandacht brengen 
Wanneer je je talenten in beeld hebt gebracht, is het ook fijn als je die aan een ander zou kunnen vertellen.  
Belangrijk om voorafgaand aan de training helder te hebben is: 

 Wie ben ik 
 Wat kan ik  
 Wat zoek ik 

 
Wanneer je met beide onderdelen aan de slag bent geweest (hoeft zeker niet perfect te zijn!) heb je een mooi 
uitgangspunt om deel te nemen aan de training ‘Netwerken doe je samen’. 
 
Vind je het lastig om hier zelf mee aan de slag te gaan?  
Dan kun je deze ook samen met een loopbaancoach gaan verkennen. Dat kan via een gratis online- of livegesprek en 
vragen. Meld je hiervoor aan op https://www.sterkinjewerk.nl/aanmelden/ 
 
Wil je meer informatie?  
Neem dan vrijblijvend contact op met Annemarie Klomp via a.klomp@wzw.nl of bel naar 026 389 89 83. 
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