UW TALENTEN
Om optimaal je professionaliteit te kunnen benutten, is de eerste stap te weten wat uw talent is.
Naast talent is het ook belangrijk om uw waarden, ambities en interesses te weten en kenbaar te
maken.
Welke talenten heeft uw organisatie nodig om bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren?
Welke talenten heeft u als professional nodig om uw functie tot een succes te maken?
Achterhaal de talenten door de test [ via survey of character stengths ] in te vullen. De test is in het
Engels maar een vertaling naar Nederlands is bij ons aan te vragen. De 24 talenten hebben wij alvast
vertaald en onderstaand opgesomd. U kunt dit gebruiken om de gewenste talenten te matchen met
de testuitslagen. Slechts de top 5 talenten* zijn relevant.

0
Nieuwsgierigheid I Interesse in de wereld I Open minded
‘Je bent overal nieuwsgierig naar, je stelt altijd vragen en vindt alle onderwerpen interessant. Je
houdt van verkennen en onderzoeken. Je bent in staat op basis van je onderzoekende houding van
gedachten te veranderen.’
0
Creatief I Inventief I Origineel I Vindingrijk
‘Bedenken van nieuwe manieren om dingen te doen is een belangrijk onderdeel van wie jij bent. Je
bent nooit tevreden om iets op de ‘standaard’ manier te doen, het kan altijd beter of anders.’
0
Liefde voor leren
‘Je houdt ervan om nieuwe dingen te leren, het maakt niet waar of hoe. Voor jou is een leven lang
leren vanzelfsprekend en jij haalt ook overal een les uit.’
0
Oordeelsvorming I Kritisch zijn I Onderzoekend
‘Je denkt altijd goed over de dingen na en bekijkt zaken vanuit meerdere invalshoeken. Je trekt niet
gelijk conclusies, maar weet je beslissingen altijd gedegen te onderbouwen. Je gaat zorgvuldig om
met informatie en het delen daarvan vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel en integriteit.’
0
Visie I Analytisch denken
‘Zelf vind je dat je niet alle wijsheid in pacht hebt, maar anderen waarderen jouw kijk op zaken en
komen regelmatig bij jou voor advies. Je hebt een logische kijk op de wereld en anderen waardoor je
zaken goed in perspectief kunt zetten.’
0
Voorzichtig I Behouden I Met beleid
‘Je bent van nature voorzichtig , hierdoor maak je keuzes met beleid en zal je nooit iets doen waar je
later spijt van krijgt.’
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0
Bescheidenheid I Ingetogenheid
‘Je zoekt niet per definitie het podium op, hetgeen je bereikt hebt, spreekt voor zichzelf. Je hebt niet
de drang om je persoonlijk te profileren, dit is wat anderen waarderen.’
0
Gemeenschappelijk belangstellend I Teamspeler I Loyaliteit
‘Je bent een toegewijde en betrouwbare teamspeler. Je komt je afspraken na, mensen kunnen op je
bouwen en je werkt hard voor het succes van jouw groep.’
0
Relaties aan kunnen gaan I Verbinden I Vermogen om lief te hebben
‘Je maakt makkelijk contact met mensen en weet een goede relatie op te bouwen. Mensen voelen
zich snel met jou verbonden, daarnaast weet je je weg te vinden in een sociale omgeving.’
0
Echtheid I Authenticiteit
‘Je bent wie je bent, en laat je hierin niet beïnvloeden door anderen. Doordat je trouw blijft aan
jezelf, ben je iemand die de waarheid spreekt en ben je oprecht. Mensen weten wat ze aan je
hebben, “what you see is what you get”.’
0
Sociale Intelligentie I Sociaal vaardig
‘Je bent je bewust van de motieven en gevoelens van anderen. Je weet je aan te passen aan
verschillende sociale situaties en je te mengen in verschillende kringen. Je zorgt er voor dat anderen
zich op hun gemak voelen bij jou.’
0
Zelfdiscipline I Doorzettingsvermogen I Resultaatgerichtheid
‘Je neemt de regie in eigen handen en bent in controle met betrekking tot het resultaat wat je wilt
bereiken en gaat hiervoor tot je het bereikt hebt. Je weet je te beheersen en blijft doelgericht zolang
het voor jou van toegevoegde waarde is.’
0
Toekomstgericht I Optimistisch I Positief
‘Je hebt een positieve kijk op de toekomst en bent er van overtuigd dat de toekomst er rooskleurig
uitziet, aangezien je hier zelf positieve invloed op hebt.’
0
Enthousiasme I Energie I Opgewektheid I Charisma
‘Ongeacht wat je doet, is je benadering altijd vanuit enthousiasme en doe je de dingen met veel
energie. Je doet nooit iets half of zonder passie, je straalt!’
0
Humor I Luchtigheid
‘Je bent grappig, en kunt mensen op een leuke manier een beetje plagen. Je bent in staat om mensen
te laten lachen. Van nature heb jij een luchtige kijk op het leven en weet je dat over te brengen.’
0
Vriendelijkheid I Goedhartigheid I Gulheid I Behulpzaam
‘Je bent aardig en gul naar anderen, je bent nooit te druk om anderen een dienst te bewijzen. Je
vindt het leuk om voor anderen mensen zelfs als je ze niet kent een goede daad te verrichten.
Mensen hoeven jou ook niet te vragen om hulp, jij voelt dit haarfijn aan en doet dit uit jezelf. Sterker
nog, je bent vaak de eerste die mensen te hulp schiet.’
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0
Gerechtigheid I Eerlijkheid I Rechtvaardigheid
‘Alle mensen eerlijk behandelen is één van jouw principes, je laat je persoonlijke gevoelens je
beslissingen over anderen niet negatief beïnvloeden. Jij geeft altijd iedereen een eerlijke kans.’
0
Nijverheid I Vlijt I Volharding I Focus
‘Jij maakt altijd af waar je aan begonnen bent, je laat je niet afleiden en bent pas tevreden als je een
taak hebt afgerond. Het maakt bij jou niet uit wat voor taak het is of wel doel het dient, jij zorgt
ervoor dat de missie volbracht wordt.’
0
Leiderschap I Organiseren I Motiveren I Initiatief nemen
‘Je bent van nature een leider, je neemt het voortouw en bent goed in het organiseren van
activiteiten waarbij je mensen in beweging weet te brengen en het groepsgevoel weet te behouden.’
0
Moed I Lef I Durf I Dapperheid
‘Je bent altijd dapper, je laat je niet op de kop zitten door pijn, bedreigingen, uitdagingen of
moeilijkheden. Daarnaast kom je op voor jezelf of iets waar je voor staat, ook als je weet dat het niet
altijd gewaardeerd wordt of een impopulaire mening is. Je handelt naar je overtuigingen.’
0
Oog voor schoonheid I Bewondering voor vakmanschap
‘Je kunt bewondering hebben voor de schoonheid, uitmuntendheid en/of het vakmanschap in alle
gebieden van het leven, van natuur tot kunst tot wetenschap tot het alledaagse leven.’
0
Spiritualiteit*
“Je hebt sterke overtuigingen over het hogere doel van het universum. Hierdoor weet je voor jezelf
waar je staat in het grotere geheel en worden je acties gevormd door je levensovertuigingen."
0
Vergevingsgezind*
‘Je zult eerder kiezen voor vergiffenis dan wraak en bent daardoor snel geneigd mensen te vergeven,
ook al hebben ze ten koste van jou gehandeld. Je geeft dan ook altijd mensen een tweede kans.’
0
Dankbaarheid*
‘Je bent je bewust van de goede dingen die gebeuren voor jou, en je zult ze nooit voor lief nemen. Je
vrienden en familieleden weten dat je een dankbaar persoon bent, omdat je altijd de tijd neemt om
je dank uit te drukken.’

Voeg de top 5 talenten toe aan uw kandidatenprofiel of opdracht en vaar met Respect 4Talent

MET GENIE ÉN TALENT
OP KOERS!
*De talenten spiritualiteit, vergevingsgezind en dankbaarheid worden niet meegenomen in de uitkomsten. Deze zien wij als
persoonskenmerken met een te grote variabele. U dient deze te vervangen door de eerstvolgende testscore.
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