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Jouw kindertijd

Wat jij deed in jouw kindertijd én hoe leuk jij het vond, laat zien waar jij wel of geen energie van krijgt. Waar jij op moet letten bij het zoeken naar werk dat jou energie 
geeft. Waar jij gepassioneerd voor bent. Werk wat voor jou voldoening geeft. Mits jij jezelf echt kent, kan jij de voor jou juiste keuzes maken.  

Bij een complete Analyse of een Ontdekking ga ik uiteraard een stuk dieper in op wat jij leuk vond. Ik zal je uitleggen waarom. 
Voorbeeld: Iemand deed Monopoly dolgraag. De grote vraag is wat die persoon het leukst vond aan het spelen van Monopoly. Ging het om het winnen? Of om als de 
bank de straten en het geld netjes te kunnen ordenen? Of om de gezelligheid, met z’n allen om de tafel? Dit verwijst al naar drie verschillende KernTalenten, dus je 
begrijpt dat doorvragen heel belangrijk is. Het gaat niet om of je ergens goed of slecht in bent, maar hoe leuk vond jij het?  

Uitleg: 
Nu ben jij aan de beurt. Ga even terug naar de tijd dat je op de basisschool zat, de leeftijd van 4 tot en met 12. Kijk per item eerst welke jij van alle voorbeelden het 
allerleukste vond om te doen. Waar speelde jij het liefste mee, of wat deed je het aller graagst? Plaats voor dit item een kruisje in de balk tussen ‘Min.’ en ‘Max.’  
Let op! Enkel hoe LEUK het was telt (níét hoe goed je het kon of hoe vaak je dit deed).

1. Lego. Meccano. Nuttige dingen haken/naaien/breien. K’nex. Poppen- of vogelhuisjes maken. Fisher Techniek. Play-Doh of andere knutsel/bouwspelen. Met hout/
metaal/stof… ‘nuttige’ dingen maken. Poppen/radiootjes/wekkers/TV’s/toestellen/… uit elkaar halen. Eten klaarmaken (ook oneetbaar, bijvoorbeeld met gras en 
modder en steentjes of zo ) … 

2. Schilderen, tekenen, kleuren. Boetseren met klei of wasco. Papier-maché. Schminken/opmaken. Haarkappen. Kleurrijk eten (ook nep) maken/versieren. Poppen/
jezelf/anderen mooi maken: kappen/schminken/kleden. Met stukjes kleurige stof/hout/parels/steentjes/schelpjes e.d. iets moois maken. Mozaïeken maken. 
Origami, Bloemschikken. …   

3. Muziek beluisteren (let hier extra op de puberteitsgrens!). In een koor zingen. Instrument bespelen. Uren zitten schommelen & ondertussen wegdromen (= niet 
acrobatentoeren of alsmaar sneller, hoort ergens anders). Vissen (niet om vissen te vangen, maar eerder ‘turend'). Verhalen verzinnen/schrijven (niet vertellen). 
Urenlang fantaseren/wegdromen, … 

 Hekel                                                                         Neutraal                                                                       Dolgraag

Min.  Max. 

 Hekel                                                                         Neutraal                                                                       Dolgraag

Min.  Max. 

 Hekel                                                                         Neutraal                                                                       Dolgraag

Min.  Max. 



Van kindertijd naar KernTalenten

1. Nuttige Creativiteit 

 
Als volwassene heb jij talent voor en zin in:  

- Hands on om nuttige, bruikbare dingen te 
maken.  

- Te gaan voor tastbare, praktische & 
werkzame resultaten.  

- Oog voor functionele details.  

- Ben je graag bezig met trouble shooting (= 
zoeken naar de reden van het probleem) & 
problem solving.  

- Analyseren.  

- Om te gaan voor beter, efficiënter & 
performanter.  

- Brainstorming.  

- Om je handen uit de mouwen te steken. 

2. Esthetisch Creativiteit 

 
Als volwassene heb jij talent voor en zin in:  

- Het eigenhandig maken van mooie dingen,  
of dingen mooi maken. 

- Oog voor esthetische (vorm/kleur) 
schoonheid.  

- En oog voor vorm & kleurdetails.  

- ‘Outside-the-box’ denken 

- Verbanden leggen met niet voor de hand 
liggende dingen.  

- Bedenken van nieuwe combinaties en/of 
toepassingen en improviseren met wat 
voorhanden is.

3. Mentale Creativiteit 

 
Als volwassene heb jij talent voor en zin in:  

- Fantaseren: the sky is the limit (= 
freewheeling).  

- Graag in gedachten weg zweven.  

- Reflecteren over niet-tastbare en niet-
bruikbare dingen.  

- Het genereren van ideeën/visie.  

- Om je af te sluiten van de wereld door 
behoefte aan mentale ruimte en niet-
tastbare schoonheid.  

- Extra gevoeligheid voor spanningen, sfeer & 
emoties.

Op de vorige pagina heb je ingevuld wat jij in jou kindertijd leuk vond. Hieronder zie je de drie items vertaald naar KernTalenten en wat die zeggen over waar jij nu jouw 
energie uit haalt en wat je nu leuk vindt om te doen. Misschien herken je niet alles, maar vast wel heel veel. 

De omschrijvingen gelden wanneer jij dit KernTalent “sterk” hebt. Dat wil zeggen, wanneer jij op pagina 1 een score hebt gegeven rechts van het midden tussen ‘Neutraal’ 
en ‘Dolgraag’.  
 

Heb je een score gegeven links van ‘Neutraal’ tot aan ‘Hekel’ dan is dat KernTalent ‘klein’. Dit kost je dan veel energie en je vind er ook niets aan en doet het ook niet 
graag.

"Als je de KernTalenten hebt om een appel te worden, word dan die lekkere, zoete, dikke, sappige, knapperige en blozende appel.  
Probeer dan niet wanhopig een peer te zijn."



KernTalenten en wat je er mee kan

We zijn allemaal unieke mensen. Jij ziet er uniek uit, er is geen tweede als 
jou. Jouw vingerafdruk is uniek, zelfs jouw oorafdruk is uniek. Jij bent niet 
alleen uniek van de buitenkant, maar ook uniek van binnen. En toch wordt 
dat vaak niet zo gezien.  

Doe even je ogen dicht en denk terug aan je tienertijd. Waarop baseerde jij 
jouw keuze voor een vervolgopleiding? Op meningen van vrienden, op de 
wens van je ouders, of het advies van school? En toen je ging werken, was 
die eerste werkgever echt een bewuste keuze van jou, of kon je na je stage 
er blijven werken?  

Als je nu heel eerlijk bent, welke droom uit je jeugd is uit gekomen? Doe jij 
het werk waar je toen van droomde? Of lijkt het meer op de droom van 
iemand anders? 

Zou het niet heerlijk zijn ….. 

- Om de wekker niet meer een ellendig ding te vinden? 

- Dat je werk doet waar je echt blij van wordt, werk dat je voldoening geeft 

en waar je blij van wordt? 

- Dat je eind van de middag thuis komt en nog zin hebt in leuke dingen. 

- Dat je geen burn-out hoeft te krijgen? 

- Om gelukkig te worden met wat je doet?

Wanneer jij weet welke KernTalenten bij jou sterk zijn en welke klein 
weet je wat voor werk je moet gaan doen om weer plezier er in te 
hebben. 

Soms is een kleine aanpassing van taken al voldoende. Soms een 
overplaatsing naar een andere afdeling. Het kan ook het begin zijn van 
een grotere verandering, ander werk, andere werkgever. Of, voor jezelf 
beginnen. 

Zolang jij bij jouw sterke KernTalenten blijft zul jij weer plezier ervaren 
in wat je doet. Je gaat dan met plezier naar je werk. Je doet werk wat 
jou voldoening geeft. Dat wordt je effectiever en efficiënter in je werk. 
Het plezier en enthousiasme van je werk neem je mee naar huis. En je 
hebt dan genoeg energie over om ook dan leuke dingen te kunnen 
doen.

"Als je de KernTalenten hebt om een appel te worden, word dan die lekkere, zoete, dikke, sappige, knapperige en blozende appel.  
Probeer dan niet wanhopig een peer te zijn."



En nu jij

"Als je de KernTalenten hebt om een appel te worden, word dan die lekkere, zoete, dikke, sappige, knapperige en blozende appel.  
Probeer niet wanhopig een peer te zijn."

 
Nu heb je een beetje een idee gekregen hoe de KernTalenten Methode 
werkt. In deze kennismaking hebben we naar 3 van de 4 creatieve 
KernTalenten gekeken. 

Er zijn nog 21 andere KernTalenten. Deze gaan onder andere over jouw 
manier van ordenen en organiseren. Over jouw empathie en 
sociabiliteit. Over jouw teamgeest en over jouw zelfstandigheid en 
ondernemerszin. 

De andere KernTalenten geven je bijvoorbeeld zicht empathisch jij  
bent. Ze gaan ook over leiderschap, naar buiten treden, commercieel 
en/of politiek inzicht, economisch denken, teamplay ... noem maar op. 

Een KernTalentenanalyse geeft je een zeer compleet beeld op  drie 
fundamenten: 
1: je persoonlijkheid (zijn) +  
2: je talenten (zullen kunnen) + 
3: je intrinsieke motivatie (willen). 

Het mooie aan de KernTalenten is dat ze van zichzelf neutraal zijn. Ze 
zijn positief of negatief te interpreteren afhankelijk van de situatie. Bij 
een analyse zijn er dan ook geen sociaal wenselijke antwoorden of 
oordelen. 

Uiteindelijk bevestigen ze dat jij een uniek mens bent. 

Na de analyse krijg je ook nog een verslag waar je een leven lang 
plezier van hebt. 

 
Kom nu in actie.  

Start vandaag nog met de Strong Talents Methode. 

De Strong Talents Methode werkt echt: 
- Binnen 1 dagdeel de handvatten voor een vitaal leven.  
- Hoe jij van je werk een droombaan maakt. 
- Hoe jij een burn-out voorkomt. 

Meld je vandaag nog aan. 

Ja, ik kom in actie !
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