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Inhoud stappenplan: 
	  

1. Bewust	  worden	  van	  je	  talent	  en	  eigen	  kracht.	  
2. Ruimte	  maken	  voor	  je	  talent	  en	  je	  eigen	  kracht.	  
3. Het	  delen	  met	  anderen.	  
4. Effectief	  inzetten	  van	  je	  eigen	  kracht	  en	  talenten.	  	  
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Inleiding 
Talenten	  neem	  je	  overal	  mee	  naar	  toe,	  maar	  je	  zet	  ze	  niet	  overal	  in.	  	  
Geef	  aan	  op	  een	  schaal	  van	  1	  tot	  10	  hoe	  bewust	  jij	  NU	  bent	  van	  je	  talenten.	  
	  
0	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  	  4	  	  	  5	  	  	  	  6	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  	  9	  	  	  10	  
	  
	  
Rode	  en	  groene	  momenten.	  
Denk	  eens	  aan	  activiteiten	  die	  je	  doet	  en	  ga	  op	  zoek	  naar	  rode	  (energievreters)	  
en	  groene	  (energiegevers)	  momenten.	  	  
	  
Groene	  momenten	  zijn	  momenten:	  

• waarop	  je	  geniet	  van	  waar	  je	  mee	  bezig	  bent,	  voor	  je	  het	  weet	  is	  er	  een	  
paar	  uur	  voorbij.	  

• Waarop	  je	  de	  tijd	  vergeet.	  
• Waarop	  je	  amper	  moet	  nadenken	  wat	  je	  doet.	  	  
• Waar	  je	  naar	  uitkijkt	  
• Waarvan	  je	  zelf	  niet	  zo	  bijzonder	  vindt	  wat	  je	  laat	  zien,	  maar	  anderen	  

wijzen	  je	  erop	  dat	  je	  het	  goed	  kan.	  	  
• Die	  je	  ook	  kan	  onder	  stress,	  in	  moeilijke	  omstandigheden	  of	  als	  je	  moe	  

bent.	  	  
• Waarbij	  je	  na	  afloop	  fysiek	  moe	  bent,	  maar	  mentaal	  heb	  je	  meer	  energie	  

dan	  je	  vooraf	  had.	  	  
	  
Rode	  momenten	  zijn	  die	  momenten:	  

• Waarop	  de	  tijd	  niet	  vordert	  
• Waar	  je	  niet	  naar	  uitkijkt	  
• Waarop	  je	  jezelf	  heel	  erg	  moet	  concentreren	  om	  erbij	  te	  kunnen	  blijven	  

of	  om	  een	  goed	  resultaat	  te	  kunnen	  neerzetten.	  
• Waar	  je	  moe	  van	  wordt	  
• Die	  in	  je	  gesprekken	  steeds	  terugkomen	  als	  verbeterpunten,	  je	  weet	  het,	  

je	  zegt	  dat	  je	  eraan	  gaat	  werken	  en	  tegelijkertijd	  komt	  er	  weinig	  of	  niets	  
van.	  

• Waarop	  je	  energie	  moet	  steken	  in	  wat	  je	  aan	  het	  doen	  bent,	  je	  ziet	  er	  
tegenop,	  je	  stelt	  het	  uit,	  de	  tijd	  kruipt	  vooruit,	  je	  bent	  je	  bewust	  dat	  het	  
veel	  energie	  kost.	  	  

• Ze	  duiken	  vaak	  op	  als	  storende	  gedachten,	  waar	  je	  niet	  uitkomt,	  waar	  je	  
in	  je	  hoofd	  voortdurend	  gesprekken	  over	  voert	  of	  die	  je	  achtervolgen.	  	  
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Stap 1. Bewust worden van je talent en eigen kracht. 
	  

Tips	  om	  je	  Talenten	  te	  ontdekken	  	  

Tip	  1:	  Energiehuishouding.	  

Reserveer	  de	  komende	  week	  eens	  dagelijks	  1	  minuut	  om	  op	  te	  schrijven	  waar	  
je	  plezier	  aan	  beleeft,	  wat	  je	  energie	  geeft,	  welke	  activiteiten	  je	  gemakkelijk	  af	  
gaan.	  Maak	  aan	  het	  eind	  van	  de	  week	  een	  evaluatie	  en	  benoem	  welke	  talenten	  
gebruikt	  bij	  die	  activiteiten	  waar	  je	  energie	  van	  krijgt.	  

	  

Ik	  voel	  me	  sterk,	  opgeladen,	  voldaan	  als	  ik	  ……..	  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..	  

Ik	  voelde	  me	  zwak,	  leeg,	  ontevreden	  toen	  ik,…………..	  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..	  
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Op	  het	  einde	  van	  de	  week	  bekijk	  je	  het	  overzicht.	  Groene	  momenten	  zijn	  
waarschijnlijk	  de	  momenten	  waarbij	  je	  jouw	  talent	  inzet,	  rode	  momenten	  zijn	  
momenten	  waarbij	  je	  vanuit	  zwaktes	  werkt.	  Wat	  valt	  je	  op?.	  Zie	  je	  een	  patroon	  
terugkeren	  in	  het	  groene	  of	  rode	  kader?	  	  

	  

Tip	  2:	  Denk	  eens	  terug	  aan	  je	  kindertijd.	  
Wat	  deed	  je	  graag:	  waar	  speelde	  je	  mee,	  welke	  activiteiten	  vond	  je	  leuk	  om	  
te	  doen?	  	  
	  
Schrijf	  op	  met	  welke	  drijfveren	  en	  talenten	  je	  dit	  associeert.	  
1.	  

2.	  

3.	  	  

	  
	  
Tip	  3.	  Bedenk	  minimaal	  3	  vrouwelijke	  personen	  die	  jij	  bewondert.	  	  
	  
Wat	  bewonder	  je	  in	  die	  personen?	  	  
Welke	  eigenschappen	  bewonder	  je?	  	  
Noteer	  de	  talenten	  die	  hierbij	  horen.	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  dit	  talenten	  zijn	  
die	  je	  zelf	  in	  aanleg	  ook	  hebt,	  klaar	  voor	  ontwikkeling.	  

1.	  

2.	  

3.	  

4.	  
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Stap 2 Ruimte maken voor je talent. 

Welke	  talenten	  zitten	  erin?	  

Waarom	  is	  creatief	  bezig	  zijn	  zo	  goed	  voor	  je?	  
De	  linkerhersenhelft	  wordt	  gebruikt	  voor	  o.a.	  het	  denken,	  praten	  en	  rekenen.	  
Deze	  helft	  wordt	  het	  meest	  ontwikkelt	  tijdens	  ons	  leven.	  Denk	  maar	  aan	  
school,	  werk,	  opvoeding	  en	  de	  maatschappij.	  	  
	  
Door	  schilderen	  en	  tekenen	  schakel	  je	  de	  rechterhersenhelft	  in.	  Hier	  bevindt	  
zich	  o.a.	  emotie,	  creativiteit	  en	  fantasie.	  Op	  het	  moment	  dat	  je	  aan	  het	  
schilderen	  bent,	  wordt	  de	  linkerhersenhelft	  uitgeschakeld	  en	  de	  
rechterhersenhelft	  ingeschakeld.	  Het	  denken	  wordt	  even	  stilgezet!	  Geen	  
gevoel	  voor	  tijd!	  Alle	  problemen	  worden	  even	  losgelaten!	  
	  
Eindelijk	  even	  rust	  in	  het	  hoofd.	  Die	  rust	  is	  juist	  wat	  mensen	  zoeken	  in	  deze	  
hectische	  tijd.	  Door	  het	  stimuleren	  van	  de	  rechterhersenhelft,	  komt	  er	  een	  
betere	  evenwicht	  tussen	  de	  twee	  hersenhelften.	  Je	  komt	  in	  een	  betere	  balans.	  
	  
Voor	  wie	  is	  creatief	  bezig	  zijn	  geschikt?	  
Voor	  iedereen,	  je	  hebt	  geen	  teken-‐,	  of	  schilder	  ervaring	  nodig!	  	  
Intuïtief	  creatief	  schilderen	  is	  een	  vorm	  van	  schilderen	  die	  geen	  prestaties	  
verwacht	  maar	  wat	  vaak	  zeer	  verrassende,	  originele	  resultaten	  laat	  zien.	  
Intuïtief	  schilderen	  wil	  zeggen	  dat	  je	  het	  proces	  aangaat	  van	  het	  loslaten	  van	  je	  
denken,	  leren	  luisteren	  naar	  jezelf	  en	  wat	  er	  in	  je	  leeft,	  om	  het	  dan	  vervolgens	  
op	  doek	  vast	  te	  leggen.	  
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Kracht	  Balans	  opmaken	  

Een	  mooie	  start!	  Maak	  een	  lijst	  met	  alle	  talenten,	  die	  je	  ontdekt	  hebt.	  Daar	  ligt	  
jouw	  kracht.	  Meer	  doen	  wat	  je	  leuk	  vindt	  en	  waar	  je	  goed	  in	  bent,	  helpt	  om	  een	  	  
leven	  te	  leiden	  wat	  voldoening	  geeft.	  	  

Kies	  hieruit	  5	  talenten	  die	  jij	  het	  allerleukste	  van	  jezelf	  vindt	  en	  waar	  je	  meer	  
mee	  wilt	  doen.	  	  

1.	  

	  

2.	  

	  

3.	  

	  

4.	  

	  

5.	  	  

	  

Komen	  deze	  talenten	  NU	  voldoende	  tot	  hun	  recht	  in	  je	  dagelijkse	  leven?	  	  

Hoe	  ga	  je	  deze	  talenten	  meer	  tot	  hun	  recht	  laten	  komen	  de	  komende	  maand?	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 



@ Creatief Succes!   Talent toolkit 9 

Stap 3. Het delen met anderen 
	  
Welk	  talent	  wil	  je	  laten	  groeien?	  	  
Je	  bent	  niet	  de	  enige	  die	  zicht	  heeft	  op	  jouw	  talenten.	  Jouw	  omgeving	  ziet	  je	  
vaak	  bezig,	  zij	  hebben	  dus	  ook	  een	  visie	  op	  jouw	  talent	  of	  kracht.	  Ze	  zien	  vaak	  
waar	  je	  goed	  in	  bent	  of	  wat	  je	  weinig	  energie	  kost	  om	  te	  doen	  en	  waar	  je	  van	  
gaat	  stralen.	  	  
	  
Opdracht:	  Vraag	  je	  omgeving	  om	  jouw	  talenten	  te	  benoemen.	  
Waar	  ben	  ik	  goed	  in?	  
Waar	  ga	  ik	  van	  stralen?	  	  
Welke	  taken	  of	  opdrachten	  geef	  je	  het	  liefst	  aan	  mij?	  	  
Wat	  zie	  je	  mij	  vooral	  doen?	  
	  
Vraag	  aan	  ten	  minste	  3	  mensen	  welke	  3	  talenten	  zij	  in	  je	  waarderen.	  

Persoon	  1.	  	  

1.	  

2.	  

3.	  

	  

Persoon	  2.	  	  

1.	  

2.	  

3.	  

	  	  	  	  

	  	  	  	  	  Persoon	  3.	  	  

1.	  

2.	  

3.	  
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Welke	  verrassende	  dingen	  over	  jezelf	  heb	  je	  gehoord?	  Schrijf	  ze	  op.	  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….	  
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Stap 4. Effectief inzetten van je eigen kracht en talenten 

Wat is een Affirmatie? 
Affirmaties zijn teksten die je in gedachten of hardop uitspreekt en die je gedachten 
beïnvloeden en versterken. Zonder dat je het door hebt, gebruik je de hele dag affirmaties, 
naar jezelf (“Dit lukt me nooit!”), naar je kinderen (“Wat ben jij toch vervelend vandaag!”), 
naar anderen ("Dat is veel te moeilijk voor jou").  
 
Meestal gebruiken we affirmaties op een negatieve manier. Door ze bewust en op een 
positieve manier te gebruiken en regelmatig te herhalen kun je je gedachten over jezelf 
veranderen - en dus ook je leven. 
 
Want als je denkt dat je iets kunt, dan trek je als het ware de energie naar je toe om het te 
kunnen. Als je denkt dat je iets niét kunt, maak je een self-fulfilling prophecy: meestal kun je 
het dan ook niet omdat je overtuigingen je tegenhouden. 
 
De wereld is zoveel lichter als je positief in het leven staat. Waarom zou je jezelf niet gunnen 
de meest verheven gedachten over jezelf te hebben? 
"Ik krijg altijd een parkeerplaats" 
"Ik ben de meest verheven versie van mezelf" 
"Mijn lijf is prachtig" 
 
Doorbreek je overtuiging. 
Oefen net zo lang op die bepaalde affirmatie tot je ‘m lachend, met een blij hart, hardop en 
duidelijk kunt uitspreken. Pas dan heb je de positieve tekst als waarheid geïntegreerd in jezelf. 
Ik kwam er zelf achter dat je door de dag heen vaak vergeet om je affirmaties te herhalen. 
Omdat je het te druk hebt of simpelweg omdat je er niet aan denkt. Daarom begon ik in eerste 
instantie met het maken van affirmatiekaartjes die ik over het huis verspreidde. Doordat mijn 
ogen steeds - onbewust - op de tekst vallen wordt ik geaffirmeerd in het tegenovergestelde: ik 
ga geloven dat ik rustig en kalm ben en vertoon daardoor ook het overeenkomstige gedrag. 

Lees	  de	  affirmatie	  	  “	  Waardevolle	  vrouw”	  	  hardop	  voor	  aan	  jezelf.	  Het	  liefst	  
iedere	  dag.	  	  Het	  zijn	  positieve	  zinnen	  die	  je	  zo	  goed	  in	  je	  hoofd	  opneemt	  dat	  je	  
erin	  gaat	  geloven.	  	  

Dit	  helpt	  om	  deze	  waarheid	  over	  jezelf	  in	  te	  prenten.	  Dit	  helpt	  je	  om	  jouw	  
negatieve	  gedachten	  over	  jezelf	  om	  te	  buigen	  naar	  positief	  helpen	  denken	  
over	  jezelf.	  	  

Het	  kost	  oefening	  en	  geduld,	  maar	  als	  je	  dit	  blijft	  doen	  zul	  je	  merken	  dat	  dit	  
werkt.	  	  
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Hoe je je leven kunt veranderen door je gedachten te veranderen 
Heb je ooit wel eens bewust geluisterd naar je eigen gedachten? Je zou het voor de grap eens 
een dag moeten doen. Op een gemiddelde dag heb ik echt enkele tientallen negatieve 
gedachten - terwijl ik een heel positief mens ben - en ik ben vast niet de enige.  
 
Klinkt dit je misschien bekend in de oren: 
"Oh nee, nou lukt me dat nooit meer." 
"Had ik dat maar anders gedaan." 
"Dit krijg ik nooit voor elkaar." 
 
Wat je eigenlijk aan het doen bent is jezelf affirmeren: je bevestigt je eigen gedrag. Maar dan 
op een negatieve manier! En dit doe je niet alleen in je gedachten, je spreekt het ook uit: tegen 
jezelf, in gesprekken met anderen, en naar anderen toe, bijvoorbeeld je kinderen. 
"Dat ga ik niet eens proberen, ik ben nou eenmaal zo." 
"Wat ben jij toch vervelend vandaag." 
 
Experts schatten zelfs dat 72% van je gedachten negatief zijn.  
 
Heb je enig idee hoeveel kracht je gedachten hebben?  
Denken is iets wat jij doet. Je hebt er zelf invloed op. Denken, of althans, de manier waarop je 
denkt, is een gewoonte. En net als alle andere gewoontes ben jij degene die er de controle 
over kan hebben. Het is net als met sporten of diëten: je moet er aan werken. 
 
Door je hoofd te vullen met positieve gedachten kun je daadwerkelijk veranderingen in je 
leven aanbrengen. Als je vaak genoeg iets herhaalt, ga je er in geloven. Dat werkt zo in het 
negatieve (bijvoorbeeld een hardvochtige ouder steeds tegen zijn kind zegt: "Je bent niets 
waard", als volwassene draagt het kind dit nog steeds met zich mee). Maar het werkt ook in 
het positieve. 
 
Het zou fantastisch goed werken als er iedere dag een personal coach om je heen liep die je 
bestookte met positieve teksten: "Wat heb je dat goed gedaan" als je iets klaar had, of "Wat 
ben je mooi" als je je aangekleedt hebt. Maar de realiteit is - helaas - anders.  
 
De realiteit is misschien dat je je zorgen maakt, dat er krijsende kinderen om je heen drentelen 
of dat je gewoon niet van die chocola kunt afblijven (voor mij gelden ze allemaal!). Vandaar 
dat ik iets heb ontwikkeld wat bijna zo goed werkt als een personal coach. Klik hier als je 
daar meer over wilt weten, of lees eerst verder over affirmaties. 
 

Jij	  bent	  bijzonder	  en	  kostbaar!	  	  
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Waardevolle	  Vrouw	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ik ben een vrouw van waarde. 
Ik creëer mijn eigen geluk, door het ontwikkelen 
van mijn eigen innerlijke kracht. 

Mijn gedachten zijn opbouwend en bekrachtigend 
Ik creëer mijn eigen innerlijk geluk door positief te denken 

Mijn positieve gedachten creëren positieve acties 
Ik oordeel niet negatief over mijzelf. 

 
Ik ben vrij van de geesten uit mijn verleden 

Ik omhels verandering als bron van nieuwe kansen en vind een manier om te 
groeien dankzij mogelijkheden. 

Ik mag fouten maken, het is een nodig onderdeel in levenslessen. 
 

Ik ben het waard om liefde en geluk te ervaren 
Ik ben mijn eigen beste vriendin 
Ik ben aardig en lief tegen mezelf 

Ik ben vrij van ingebeelde grenzen en beperkingen 
 

Ik heb veel te bieden en ik kan de wereld positief beïnvloeden. 
Ik laat mijn verleden los, ik leef in het nu, ik bereid me voor op de toekomst. 

Ik vind mijn motivatie in mezelf 
Ik kan om mezelf lachen en mijn uniekheid vieren 

Ik heb de kracht in me om mijn best te doen om het beste leven te leven wat 
mogelijk is. 

 
Ik gebruik alleen positieve woorden, die anderen opbouwen 

Vandaag ben ik een waardevolle vrouw 
Ik hou van mezelf 
Ik geloof in mezelf 

	  
 


