
 

Verdieping 1: Basistalenten 

Basistalenten 
 

Talentassessment.nl gaat bij de analyse uit van tien basistalenten. In een online experiment onder 

ruim 40.000 personen bleek deze indeling goed herkenbaar te zijn. Deze tien basistalenten zijn 

eigenlijk talentgroepen waarbinnen duizenden variaties op dat basistalent bestaan. Bovendien heeft 

iedereen meerdere basistalenten zodat jouw unieke talent een kruising is van meerdere unieke 

basistalenten. Je kunt het vergelijken met bevolkingsgroepen en nationaliteiten. Er is een basisgroep 

‘Nederlanders’, maar elke Nederlander is uniek. Bovendien hebben sommige Nederlanders ouders uit 

verschillende landen of verschillende streken en culturen. Zo ook met je talent. Je unieke talent wordt 

in onze analyse-software uitgedrukt in een persoonlijke code van 700 cijfers. Het aantal unieke codes 

dat hiermee gemaakt kan worden is oneindig veel groter dan alle mensen die ooit hebben geleefd. 

 

Analyseren 

Afgeleide basistalenten: analyseren, theoretisch analyseren, ambachtelijk controleren 

Het basistalent 'Analyseren' betekent dat je van nature snel doorziet hoe iets in elkaar zit en hoe 

allerlei processen en factoren elkaar beïnvloeden. Jij ziet waarschijnlijk sneller dan de meeste mensen 

om je heen waarom iets niet of juist wel goed werkt. Als 'Analyseren' je basistalent is word je 

ongelukkig wanneer je in je werk niet de ruimte krijgt om zelf processen te analyseren. Je bent meer 

een denker dan een doener. Probeer in een functie of beroep te komen waarin je zelfstandig mag 

denken en niet 'domweg' moet uitvoeren wat een ander heeft bedacht. Daar ben je waarschijnlijk net 

iets te kritisch voor ... 

 

Creëren 

Afgeleide basistalenten: bouwen/maken, construeren, verbeteren, maximaliseren, 
produceren, top-down creëren, praktisch creëren 

Het basistalent 'Creëren' betekent dat je geboren bent om iets nieuws te maken. Nieuwe combinaties, 

nieuwe ideeën, nieuwe vormen. Jij ziet waarschijnlijk sneller dan de meeste mensen om je heen hoe je 

zaken kunt vernieuwen, verbeteren. Als 'Creëren' je basistalent is word je ongelukkig wanneer je niet 

(meer) uitgedaagd wordt om iets nieuws te maken. Steeds dezelfde dingen moeten maken of doen zal 

ervoor zorgen dat je opbrandt of uitverveeld raakt. Je bent gemaakt voor het nieuwe, het onbekende 

en niet voor het al lang bestaande of bekende. Probeer in een functie of beroep te komen waarin je de 

vrijheid en de verantwoordelijkheid krijgt om nieuwe dingen te ontwikkelen. 

 

Faciliteren 

Afgeleide basistalenten: helpen, verzorgen, supporten 

Het basistalent 'Helpen' of 'Faciliteren' betekent dat je veel liefde in je hebt om uit te delen. Je bent 

iemand die beseft dat het leven niet voor alle mensen en/of dieren even fijn is. Je voelt je op je plek als 

je iets voor iemand kunt betekenen of als je iemand anders het gevoel kunt geven dat hij of zij 

waardevol is. Je gaat je ongelukkig voelen als je je te veel met geld, regels, papieren of administratie 

moet bezighouden. Je bent geboren om aandacht, liefde en zorg uit te delen. Dat geeft je pas echt 

voldoening. Zorg dat je in een rol, functie of beroep terecht komt waarin je alle ruimte krijgt om er 

langdurig voor een ander (mensen of misschien juist dieren) te kunnen zijn. 
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Organiseren 

Afgeleide basistalenten: initiërend organiseren, sturend organiseren, improviserend 
organiseren, strategisch organiseren, pragmatisch organiseren, beleidsmatig organiseren, 
ordenen, structureren, regelen, aansturen 

Het basistalent 'Organiseren' betekent dat je geboren bent om als een spin in het web te zitten. Met 

allerlei lijntjes naar mensen, dingen die geregeld moeten worden, ideeën, plannen en deadlines. Je 

houdt ervan om met een aantal mensen iets voor elkaar te krijgen wat je in je eentje niet zou redden. 

Je geniet zowel van de voorpret ('zo moet het gaan lukken') als van de napret ('we did it!'). Als 

organiseren je basistalent is zul je je ongelukkig voelen wanneer je alleen maar mag uitvoeren wat 

iemand anders voorbereid heeft. Je bent in de wieg gelegd om dingen te regelen. Probeer in een 

positie, functie of beroep te komen waarin je de verantwoordelijkheid krijgt voor een stuk organisatie. 

N.B.: er zijn introverte en extraverte organisators. Introverte organisators organiseren graag informatie, 

gegevens, uitslagen, etc. en doen dat bij voorbaat in persoonlijke gesprekken en vanachter hun 

computer. Extraverte organisators organiseren graag acties, afspraken en doen dat liever in 

teamverband of via vergaderingen. 

 

Verkopen 

Afgeleide basistalenten: promoten, adviserend verkopen 

Het basistalent 'Verkopen' betekent dat je geniet van business in de meest pure zin van het woord; iets 

aan de man brengen om er geld mee te verdienen. Je houdt van de spanning die hoort bij het 

verkooptraject: het omgaan met de klant, de uitleg over het product of de dienst en de 'kick' als de 

koop doorgaat. Je bent van nature een concrete denker: je raakt geïnspireerd door de mogelijkheden 

van een product. Je ziet voor je hoe je daar winst mee kunt maken en hoe je daar klanten blij mee kunt 

maken. Als 'Verkopen' je basistalent is zul je je ongelukkig voelen wanneer je niet op een of andere 

manier aan het verkoopfront kunt staan. Zorg dat je in een positie, functie of beroep terecht komt 

waarin je direct met klanten te maken hebt. Je talent zal dan vanzelf wel zichtbaar worden door 

omzetcijfers. 

 

Vermaken 

Afgeleide basistalenten: entertainen, gangmaker, humor 

Het basistalent 'Vermaken' betekent dat je op één of andere manier altijd weer in het middelpunt van 

de belangstelling komt. Mensen trekken naar je toe alsof je een soort magneet in je hebt: ze moeten 

om je lachen, vinden je aardig, leuk, gek, grappig. En jij geniet er van dat dit gebeurt. Als 'Vermaken' je 

basistalent is word je ongelukkig als je een soort 'grijze muis' moet zijn in een groot of klein 

kantoorgebouw waar weinig lol te beleven valt. Dat maakt je chagrijnig, moe of rebels. Zorg dat je in 

een positie, functie of beroep terecht komt waarin je in elk geval met veel mensen te maken hebt, 

waarin je moet lesgeven, praatjes moet houden of iets moet verkopen en waarin je dat op je eigen 

originele manier mag doen. Laat de wereld horen wat je te zeggen hebt! 
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Verbinden 

Afgeleide basistalenten: netwerken, analytisch luisteren 

Het basistalent 'Verbinden' betekent dat je geniet van mensen en ontmoetingen. Je hebt een neus 

voor sfeer en gezelligheid en je weet prima te schakelen tussen allerlei sferen, van zakelijk tot en met 

buurtbarbecues. Je weet zonder veel moeite mensen met elkaar te verbinden. Je waardeert 

persoonlijke verhalen over hobby’s, passies van mensen en levensovertuigingen. Het roept maar 

zelden weerstand bij je op; je ziet er meestal de humor en het mooie van in. Als 'Verbinden' je 

basistalent is word je ongelukkig wanneer je te vaak in je eentje zit. Zorg dat je in een rol, functie of 

beroep terecht komt waarin je veel mensen ontmoet en met elkaar kan verbinden. Je bent geknipt als 

voorzitter van een commissie, als gastheer of -vrouw, maar ook bijvoorbeeld als receptionist of 

teamleider van een sales-team. 

 

Beschrijven 

Afgeleide basistalenten: onderzoeken/publiceren, beschouwend schrijven, verhalend 
schrijven, rapporteren 

Het basistalent 'Beschrijven' (of 'Verwoorden') betekent dat je goed met woorden kunt schilderen. Dat 

kan zowel schriftelijk (introvert) als mondeling (extravert) zijn. Je hebt in je kinderjaren waarschijnlijk 

veel verhalen gelezen of gehoord. Je hebt een goed algemeen taalgevoel en mogelijk ook een 

behoorlijke mensenkennis. Je weet woorden te geven aan onzichtbare gevoelens, patronen of 

processen. Jij ziet het voor je en je weet het zo te vertellen dat anderen het ook voor zich zien. Wat jij 

schrijft of vertelt raakt mensen op een of andere manier. Je wordt ongelukkig als je te veel in een 

keurslijf zit waarin er geen ruimte meer is om op jouw unieke manier te kunnen schrijven of vertellen. 

Of dat nu verhalen, praatjes, rapporten, brieven, liedjes, artikelen, boeken of blogs zijn, probeer los te 

komen of blijven van dwingende structuren die je basistalent proberen uit te doven. Neem je woorden 

serieus en laat de wereld lezen of horen wat jij te vertellen hebt. 

 

Besturen 

Afgeleide basistalenten: adviseren, optimaliseren, aanscherpen, meedenken 

Het basistalent 'Besturen' betekent dat je goed in staat bent iets te besturen wat groter is dan jezelf. Je 

denkt graag in grote lijnen terwijl je toch rekening moet houden met allerlei details. Je kunt hierbij 

denken aan het besturen van een vliegtuig, een vrachtwagen, een boot, maar ook aan een groot 

bedrijf, een kerk of een missie. Als 'Besturen' je basistalent is ga je je ongelukkig voelen als je alleen 

maar 'mee moet varen' op de boot van een ander, of een klein onderdeeltje kan besturen van een 

groter geheel. Zoek altijd naar een mogelijkheid om aan het roer te staan, aan de top, in de cockpit of 

in het stuurhuis. Daar ben je voor geboren ... !  
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Uitleggen 

Afgeleide basistalenten: inspireren, meewerkend uitleggen 

Het basistalent 'Uitleggen' betekent dat je op je plek bent voor een groep. Of dat nu een klas, een zaal 

toehoorders of een kerk is, je bent in je element wanneer je iets mag uitleggen. Je vindt meestal 

vanzelf de juiste woorden en je bent in staat om in te spelen op de groep die naar je luistert. Als 

'Uitleggen' je basistalent is, dan zul je je ongelukkig voelen wanneer je te vaak luisteraar moet zijn in je 

eigen werkgebied. Af en toe naar iemand anders luisteren is inspirerend, maar al snel zal je bloed gaan 

kriebelen om dingen je zelf hebt geleerd aan anderen over te dragen. Zorg dat je in een positie, 

functie of beroep terecht komt waarin je voor een groep mag staan. Dat is de plek waar jij hoort. 
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Leiderschapsstijlen 
 

Leiders zijn er in alle soorten en maten. En daarom zijn er ook talloze indelingen die elk hun eigen 

waarde hebben. Voor een talentassessment maken wij gebruik van twee indelingen. Een indeling die 

veel gebaseerd is op de interpersoonlijke houding van leiders en een indeling die iets zegt over de 

focus van leiders. 

Als je dit bekijkt, vraag je zelf dan af onder wat voor soort leider je zelf het liefst werkt en wat voor 

soort leider jij zelf bent. 

 

Leiderschapsstijlen - houding 
1. Visionair. Overtuigende, charismatische, transformationele leiderschapsstijl. Doelgericht, 

ambitieus, motiverend, inspirerend. 

 

2. Autocratisch. Taakgerichte, transactionele leiderschapsstijl gekenmerkt door duidelijke instructies 

en een formele afstand tot medewerkers.  

       

3. Deelnemend. Interpersoonlijke, coachende leiderschapsstijl waarbij de leider meewerkend teamlid 

is. Adviserend, meedenkend en teamgericht. 

 

4. Dienend. Faciliterend leiderschap op een authentieke wijze. Menselijk, betrokken, gericht op 

ontwikkeling van medewerkers. 

 

Leiderschapsstijlen - focus 
1. Strateeg. De strateeg is vooral toekomstgericht en kritisch op de status quo. Het zijn vaak 

creatieve personen, gericht op het grote geheel en op de langere termijn.  

        

2. Beïnvloeder. Is vooral groeigericht. Gebruikt interpersoonlijke vaardigheden om mensen te 

betrekken, motiveren en overtuigen om projecten en de organisatie te laten groeien. 

 

3. Uitvoerder. Resultaatgerichte leider, die anderen uitdaagt om te presteren. Meestal prikkelend, 

houdt de vaart er in. Gericht op korte termijn doelen. 

   

4. Relatiebouwer. De meest mensgerichte stijl van deze vier. Deze leiders leggen makkelijk contact, 

zijn goede netwerkers en concentreren zich altijd op mensen. 

        

In de Leiderschapsbijlage (standaard bij Professional en Executive, optioneel bij Personal) zie je welke 

leiderschapsstijl het best bij jou lijkt te passen. Het wil niet zeggen dat je deze leiderschapsstijl nu ook 

toepast. Op basis van voorbeelden, theorieën of bepaalde ideeën over leiderschap heb je wellicht een 

andere leiderschapsstijl ontwikkeld. 

        

       

  



 

Verdieping 3: Teamculturen 

Teamculturen 
 

Elk team heeft zijn eigen stijl van werken, communiceren, pauzeren en samenwerken. We noemen dit 

de teamcultuur. Om in te kunnen schatten of een team bij jou past is het zinvol om de teamcultuur en 

jouw eigen werk- en samenwerkingsstijl in kaart te brengen. Werkplezier heeft voor een groot deel te 

maken met een teamcultuur die bij je past. 

Rob Goffee en Gareth Jones onderscheiden vier teamculturen. Elke cultuur heeft zijn voor- en nadelen. 

Of een teamcultuur goed past bij de teamleden, de organisatie en de werkzaamheden blijkt uit hoe 

weinig er geroddeld wordt, of moeilijke beslissingen op tijd genomen worden en of getalenteerde 

teamleden in het team blijven. 

Binnen een bedrijf heb je meestal verschillende teamculturen. Het ene team is heel zakelijk en 

inhoudelijk en het andere team is gezellig en heeft regelmatig gezellige uitjes. Veel managers zitten in 

meerdere teams en moeten dus vaak schakelen tussen culturen. 

1. Welkom in de familie. Een familie heeft een gezamenlijk belang, deze teams ook. Het team zet 

zich continu in voor deze gezamenlijke belangen. Er is veel betrokkenheid, inspraak en loyaliteit. Je 

mag alles tegen elkaar zeggen, zowel zakelijk als persoonlijk. Er is meestal wel een lange-termijn 

visie ontstaan. Vanzelfsprekend komt deze cultuur veel voor in familiebedrijven. Extraverte en 

uitdagende types (zie je Big Five profiel) passen goed in deze teamcultuur. Voor introverte types 

kan deze cultuur lastig zijn. 

 

2. Met zijn allen in ons uppie. Ieder teamlid bepaalt zijn eigen agenda en met wie hij wel of niet wil 

samenwerken. De inhoud van het werk is belangrijker dan de sfeer en de organisatie. Het gevaar is 

vanzelfsprekend dat iedereen zich terugtrekt op zijn eigen eilandje, maar er is binnen deze cultuur 

vaak wel veel respect voor vakmanschap en professionaliteit. Er wordt weinig ervaring of kennis 

met elkaar gedeeld. 

 

3. Vrienden! In deze cultuur draait alles om de onderlinge relaties, de harmonie en prettige sfeer. Er 

is een groot onderling vertrouwen, en je voelt overal de informele sfeer. Veel wordt geregeld bij de 

koffieautomaat. De groep steunt elkaar door dik en dun. Het kan voor nieuwe teamleden lastig zijn 

om in te voegen in deze vriendencultuur.  

 

4. Zondag ff doorwerken? Deadlines halen en snel meters maken is het vertrekpunt van deze 

teamcultuur. Er wordt van iedereen bereidheid om te vlammen verwacht. Om snel te scoren of de 

concurrentie te overtroeven is deze cultuur erg effectief. Relaties en gevoelens zijn van 

ondergeschikt belang. Hoog tempo, ongeduldig, enorm inspirerend voor mensen met dezelfde 

drive en ambitie. 

In de Leiderschapsbijlage (standaard bij Professional en Executive, optioneel bij Personal) zie je welke 

teamcultuur wel en niet bij jou past. Je kunt precies de juiste talenten hebben voor een bepaalde 

functie, maar in een niet passende teamcultuur loop je alsnog vast of zou je gaan twijfelen aan je 

talent. De teamcultuur waar je je als collega prettig bij voelt, is ook de ideale teamcultuur voor jou als 

leidinggevende. Bij een organisatiecultuur ligt dat anders. 

 



 

Verdieping 4: Organisatieculturen 

Organisatieculturen 
 

Naast de teamcultuur van elk afzonderlijk team, heeft elk bedrijf ook als geheel een organisatie-

cultuur. Deze cultuur wordt onder andere bepaald door de verdeling van de autoriteit, de invloed die 

je hebt als werknemer en de samenwerkingsgraad. Als je werkt in een organisatiecultuur die past bij 

jouw werkstijl en jouw waarden, zal je talent meer tot zijn recht komen en krijg je meer zicht op je 

eigenheid en je talent. 

Een veelgebruikte indeling van organisatieculturen is die van Handy. 

1. Rolcultuur. Binnen deze formele cultuur ligt vast wie waar autoriteit over heeft. Je werkt alleen 

samen met de mensen die daartoe bevoegd of aangewezen zijn. Deze cultuur draait om rollen en 

functies en alle procedures en regels daar omheen. Er ligt veel nadruk op routinematig werk. Een 

dergelijke cultuur is minder geschikt voor innovatie. Er is weinig flexibiliteit. De organisatie houdt 

vooral zichzelf in stand. 

 

2. Takencultuur. Binnen deze actiegerichte cultuur draait alles om taken, prestaties en 

professionaliteit. Wie waar autoriteit over heeft ligt minder vast. Je werkt samen met die mensen 

die iets toevoegen aan jouw taken. De focus ligt op deskundigheid.  De organisatie bestaat uit 

zelfstandig werkende los-vaste taakeenheden met specifieke verantwoordelijkheden. Dit type 

organisatie kan zich snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden. 

   

3. Persoonscultuur. Capaciteiten, ontplooiing, behoeften en vaardigheden van de individuele 

medewerkers staan centraal in deze cultuur. Het werk wordt verdeeld op basis van ieders voorkeur. 

‘Jouw succes is ons succes’. Deze cultuur past bijvoorbeeld prima bij wetenschappelijk 

onderzoekers of experts die allemaal hun eigen imago en diensten hebben. 

 

4. Clubcultuur. Eén of enkele sleutelpersonen beslissen alles in deze visionaire cultuur waar verder 

weinig vast ligt. Binnen deze cultuur is een grote nadruk op loyaliteit aan de visie. Medewerkers 

zijn afhankelijk van de leider. Binnen deze cultuur is er vaak maar weinig bureaucratie. Daardoor 

kunnen ze korte, snelle lijnen creëren en zijn ze niet bang om risico’s te nemen. 

In de Leiderschapsbijlage (standaard bij Professional en Executive, optioneel bij Personal) zie je welke 

organisatiecultuur goed bij jou lijkt te passen en welke niet. We hebben dit uitgesplitst: 1. In welke 

organisatiestructuur voel jij je als werknemer het meest in je element? 2. In welke organisatiestructuur 

voel jij je als leidinggevende het meest in je element? Dit hoeft namelijk niet per definitie het zelfde te 

zijn. Zo kun je je als werknemer prettig voelen in een club cultuur onder de inspirerende aanvoering 

van iemand met een bijzondere visie, terwijl je in je eigen deelteam waar je leiding aan geeft liever in 

een persoons cultuur zit. 

  



 

Verdieping 5: Hoe verder na het assessment? 

Na het assessment; hoe verder? 
 

Een talentassessment is een belangrijke investering in je toekomst. Veel mensen die de een 
talentassessment hebben gedaan vallen daarna even in een ‘gat’: en wat nu? Schrik daar niet van. 
Een dergelijk uitgebreid rapport over je zelf zul je waarschijnlijk maar één keer in je leven krijgen. Het 
is bevestigend, maar tegelijkertijd ook confronterend. 
 

Het lijkt vooral een investering in je zelf, maar ten diepste is het ook een investering in anderen. Je 

hebt je talent niet alleen voor je zelf gekregen, maar ook om anderen er mee te dienen. Het doet iets 

met je zelfbeeld, maar ook met je toekomstbeeld en zelfs met je kijk op anderen. Neem daarom de tijd 

om dit te verwerken. Hieronder een paar praktische tips die je kunnen helpen om handen en voeten te 

geven aan je talentassessment. 

 

1. Talent - het draait ten diepste om jouw overtuigingen 

In het assessmentrapport staat heel veel over je zelf. Te veel om allemaal te onthouden. Dat hoeft ook 

niet. Het belangrijkste is datgene waar het assessment jou van heeft overtuigd. Want het zijn alleen 

jouw overtuigingen waarmee je anderen ook kunt overtuigen. Je hebt meer aan drie eigen 

overtuigingen over je talent, dan aan dertig ideeën over je talent. Het is daarom belangrijk de 

resultaten van dit assessment voor je zelf heel kort samen te vatten en te vertalen in een drietal 

overtuigingen die jij erdoor hebt gekregen. Hoe concreter, hoe beter, maar maak ze niet concreter dan 

waar je van overtuigd bent. 

Beschrijf hieronder je overtuigingen in het blauwe vlak en kies daarna één kernwoord dat je ervoor zet. 

Tip: hou het simpel, eenvoudig. 
 

Mijn talent-overtuigingen 

Kernwoord Mijn overtuiging 

1. Ik ben iemand met 

 

 

 

2. Ik ben iemand met 

 

 

 

3. Ik ben iemand met 
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2. Droom - is niet hetzelfde als je talent! 

Je droom is iets heel anders dan je talent. Je talent is wat je nu in huis hebt, wat je nu kunt, je tools, je 

gereedschap. Je droom betreft je toekomst; een vuurtoren in de verte. Je droom hoeft zelfs niets te 

maken hebben met wat je kunt. Het heeft vooral te maken met je liefde voor iets; voor een bepaalde 

groep mensen, of een bepaald gebied van het leven of van deze wereld. Je talent kan bijvoorbeeld 

‘technisch ontwerpen’ zijn terwijl je droom ‘ontwikkelingswerk in Afrika’ is. Je kunt je talent inzetten 

voor je droom, maar probeer je droom goed te onderscheiden van je talent. 

Probeer je droom hieronder ook samen te vatten in drie overtuigingen. Tip: als je het moeilijk vindt om 

je droom te verwoorden, vul dan eerst het persoonlijke visieformulier in dat ook als bijlage bijgevoegd 

is.  
 

Mijn droom-overtuigingen 

Kernwoord Mijn droom 

1. Ik wil in mijn toekomst 

 

 

2. Ik wil in mijn toekomst 

 

 

3. Ik wil in mijn toekomst 

 

 

 

3. Droom- en talentovertuigingen 

Vervolgens adviseer ik je om van deze twee overzichten 1 overzicht te maken over het beroep of de 

functie waar jij in verder wil. Beschrijf dat ook in maximaal drie punten/overtuigingen. 
 

Mijn ideale beroep of functie 

Kernwoord Mijn overtuiging 

1. Ik wil een functie waarin 

 

 

2. Ik wil een functie waarin 

 

 

3. Ik wil een functie waarin 
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Persoonlijke visie-formulier 
Als je het lastig vindt om je talent te vertalen in een visie, kan dit Persoonlijke Visieformulier je helpen. 

Deze vragen woelen de grond in je geest om zodat de rode lijnen in je geschiedenis helder worden: 

waar was je in je element? Wat raakt jou? Wat inspireert jou? Etc. 

 

1. Voor wie is je levensvisie? 

Je persoonlijke levensvisie is voor jezelf, maar ook voor de mensen die je dierbaar zijn. Noem 

hieronder de belangrijkste, dierbaarste personen uit je leven voor je wie je er in de komende jaren wil 

zijn. Dit zijn de mensen die de vruchten mogen plukken van jouw persoonlijke levensvisie. 

Mijn dierbaren 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 
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2. Inspirerende momenten 
Beschrijf hieronder minimaal 3 inspiratie-momenten uit je leven die iets moois in je ‘wakker’ maakten. 

Een verlangen, een idee, een passie, een ontroering, een doel, liefde, een ideaal, ... Zo’n moment kan 

van alles zijn: een toespraak die je hoort, en lied, een ervaring, een verhaal, een gesprek, een 

wandeling door de natuur, een boek, een brief. Het is helpend om het moment een korte ‘naam’ te 

geven, bijvoorbeeld ‘De knipoog van mijn vader’ of ‘De buiging van Pavarotti’. 

Moment-naam Beschrijving inspiratie-moment 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

Mijn conclusie  
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3. Beslissende momenten 
Iedereen heeft in zijn leven ‘beslissende momenten’. Momenten waarop je diep in je hart een 

belangrijke beslissing neemt. Meestal gebeurt dit wanneer je iets of iemand verliest of dreigt te 

verliezen. Je baan, je huis, een vriend, je huwelijk, je gezondheid of zelfs je leven. Zo’n moment is een 

‘uur der waarheid’. Je ziet dingen scherper dan je ze ooit te voren hebt gezien. Het maakt glashelder 

wat echt belangrijk is. Op zo’n moment nemen we soms in een hart een bepalende beslissing. ‘Als ik 

hier doorheen kom, zal ik nooit meer mijn verantwoordelijkheid als vader verzuimen’. Of: ‘als ik hier 

levend uitkom, zal ik me nooit meer schamen voor mijn geloof’, of ‘dit is de laatste keer dat ik deze 

fout heb gemaakt’. Beschrijf hieronder kort jouw ‘beslissende momenten’ in je leven. 

Moment-naam Beschrijving beslissend moment 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

Mijn conclusie  
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4. Ik-op-mijn-best situaties 
Beschrijf hieronder minimaal 3 situaties waarin je voelde dat je helemaal op je plek was, als een vis in 

het water. Situaties die het beste  uit je zelf halen. Denk aan werkzaamheden, vakanties, klussen, 

gesprekken, plaatsen, functies, opdrachten, etc. 

Situatie-naam Beschrijving ik-op-mijn-best situatie 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

Mijn conclusie  
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5. Inspirerende personen 
Noem hieronder minimaal 3 personen die jou vroeger of in de afgelopen jaren hebben geïnspireerd. 

Ze waren een voorbeeld voor je, een identificatie-figuur, een held, een houvast, … Denk aan leiders, 

sprekers, collega’s, familie, maar ook aan personen die je misschien alleen uit boeken, films of verhalen 

kent. 

Inspirerende personen Waarmee of waartoe hebben ze jou geïnspireerd? 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

Mijn conclusie  

 

 

 

 

  



 

Verdieping 6: Persoonlijke Visieformulier 

6. Bevestigers van mijn talent 
Ieder mens heeft bevestigers nodig. Bevestigers zijn de vaderlijke of moederlijke figuren in je leven die 

in je geloofden en dat ook lieten merken. Dit kan met een kort zinnetje of zelfs een blik zijn geweest. 

Het kunnen mensen zijn die deel uitmaken van je leven, maar ook mensen die je slechts één keer hebt 

ontmoet. Noem hieronder minimaal 3 personen die jou vroeger of in de afgelopen jaren hebben 

bevestigd in jouw kwaliteiten. Denk aan je eigen ouders, grootouders, leraren, mentors, begeleiders of 

andere personen waar je tegenop keek. Schrijf er ook bij wat ze bevestigden in je; bijv. een kwaliteit, 

een talent, een houding, een keuze, … 

Bevestigers Wat bevestigden zij in jou? 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

Mijn conclusie  
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7. Teksten, woorden 
Schrijf hieronder zoveel mogelijk teksten of woorden uit een lied, film, boek die tot je zijn gekomen en 

voelden alsof ze speciaal voor jou waren. 

Teksten 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Mijn conclusie 
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8. 25-wensen lijst 
Schrijf hieronder minimaal 25 dingen op die je in je leven graag een keer zou willen doen, meemaken, 

kopen, zien, maken, bereiken. Dit mag variëren van een bepaalde appeltaart die je altijd nog eens had 

willen maken tot een pooltocht met een hondenslee. Laat je niet beperken door (realistische) 

gedachten over geld, tijd, diploma’s, etc. Ga uit van het idee ‘als geld, tijd, diploma’s en gevoelens van 

mensen om je heen vanaf volgende week geen probleem meer zouden zijn, wat zou je dan in de 

komende jaren gaan doen?’. Neem dit onderdeel serieus; mensenlevens zijn veranderd doordat zij zich 

voor het eerst bewust werden van hun wensen. 

Wensen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Mijn conclusie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: maak een begin met ‘droomgericht leven’ door in de komende maand één van deze wensen 

werkelijkheid te maken. Hiermee doorbreek je het beperkte realistische denken waar we bijna 

allemaal onder gebukt gaan (‘Het kan toch niet want …’). 

  



 

Verdieping 6: Persoonlijke Visieformulier 

9. Mijn huis over 10 jaar 
Je huis drukt uit hoe serieus je je persoonlijke visie neemt. Noem hieronder vijf wensen voor het huis 

waar je over 10 jaar wil wonen. Dit kan je eigen huis zijn waar je nog e.e.a. aan verandert, maar ook een 

ander huis. Beschrijf waar je heen wilt. 

Mijn huis over 10 jaar 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Mijn conclusie 
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10. Mijn agenda over 10 jaar 
Je agenda laat ook zien wie je bent en wat je wilt. Noem de 5 belangrijkste zaken waar jij over 2 jaar je 

agenda mee wil vullen. Dit zijn de bezigheden die jij prioriteit wil geven. Waar je graag tijd en energie 

in wilt steken. 

Mijn belangrijkste agenda-items over 10 jaar 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Mijn conclusie 
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11. Mijn liefde - doelgroepen 
Ogenschijnlijk los van je talent, hebben we allemaal ook een bepaalde liefde voor iets: een bepaalde 

muziekstijl, een vergeten of onderdrukte groep mensen, een bepaalde repeterende activiteit die je 

bijna automatisch uitvoert, tijdschriften of onderwerpen die direct je aandacht vangen. Het zegt iets 

over je liefde: iets, iemand of een groep waar je van houdt. Verwoord deze, want ook dit is een 

belangrijk gegeven voor het bepalen van je richting. Voorbeelden: country-muziek, het Karen-volk in 

Myanmar, kinderen met ADD, predikanten, gevangenen. 

Mijn liefde 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Mijn conclusie 
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12. Mijn conclusies algemeen 
Lees en herlees alles wat je hebt ingevuld nog eens goed door. Combineer dit met de andere 

formulieren die je hebt ingevuld en met het assessment-rapport. Schrijf hieronder minimaal 3 

conclusies die je trekt uit alles wat je hebt geschreven. 

Mijn conclusies algemeen 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Mijn conclusie 
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13. Mijn conclusies specifiek 
Vat hieronder samen wat je na het bestuderen van je assessment, het invullen van dit formulier en het 

nadenken en praten daarover hebt ontdekt. 

Gebied Mijn conclusies 

Mijn talent 

 

 

 

 

 

Mijn liefde 

 

 

 

 

 

Mijn droom 

 

 

 

 

 

Mijn doel 

 

 

 

 

 

Mijn besluit 
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Talent: de unieke mix van ‘beetjes’ 

Hoofdstuk uit ‘Ademruimte’ van Matthijs Goedegebuure. 

Uitgeverij Jarsons, 2011. 
 

Op diverse internetsites worden momenteel discussies gevoerd over talent, assessments en 
talentmanagement. Vragen die hierin centraal staan: is talent meetbaar? Wat is het nut van een 
assessment? Wat is talentmanagement? Wat is het doel daarvan? Is talentmanagement nodig? Is 
talentmanagement überhaupt mogelijk? In dit artikel wil ik vooral op de eerste vraag ingaan: is talent 
meetbaar?  

Het antwoord op deze vraag is namelijk van doorslaggevende invloed op de verdere vragen over 

talentmanagement. Het managen van niet meetbare gegevens vraagt mogelijk een heel andere 

benadering dan het managen van meetbare gegevens. Als we talent net zo zouden kunnen meten als 

financiën, zou een managementafdeling kunnen lijken op de financiële afdeling van een onderneming. 

We sturen op cijfers en scores. Blijkt talent echter niet meetbaar te zijn, dan ziet onze 

talentmanagementafdeling er wellicht heel anders uit. Aan de hand van het succesverhaal van RCA-

producer en gitarist Chet Atkins wil ik laten zien dat talent 1. niet meetbaar is; 2. wel aantoonbaar is; 3. 

wel te managen is; en 4. van cruciaal belang is voor het lange termijn succes van een onderneming. 

Chet Atkins is vanzelfsprekend slechts een illustratie in de huidige discussie rondom talent; geen 

argument. Je kunt geen talentmanagement model baseren op een casus. Ik hoop dat deze illustratie 

zal leiden tot meer helderheid over de diverse standpunten rondom dit thema. Maar van een 

succesverhaal kunnen we altijd iets leren. In ieder geval kunnen ze ons inspireren. Hopelijk helpt deze 

illustratie ondernemers en leiders die geen psychologische of bedrijfskundige achtergrond hebben, om 

makkelijker hun standpunt te bepalen in deze discussie. Maar ook om in hun eigen onderneming 

talenten optimaal in te zetten. 

 

Chet Atkins: aanstekelijk talent 

Chet Atkins is in de muziekindustrie van de vorige eeuw het brein geweest achter toptalenten in de 

country- en rock&roll muziek waaronder Jim Reeves, Elvis Presley, Roy Orbison, Skeeter Davis en vele 

anderen (MTV Networks, 2010). Zijn naam is verbonden aan de beroemde ‘Nashville Sound’, een 

nieuwe benadering van arrangeren, orkestreren 

en geluidsopnamen in de vijftiger jaren. De 

herkenbare klanken van orkestrale strings, 

warme close-harmony backing vocals, 

leadzang dicht op de microfoon met een 

toegevoegde galm uit een galmkamer, gitaren 

links en rechts zijn nog steeds een standaard in 

de country-, rock- en popscene van vandaag. 

RCA heeft miljoenen verdiend door Atkins. Hij 

haalde vele Grammy Awards binnen voor 

diverse artiesten, heeft de grootste onder-

scheidingen uit de muziekwereld gekregen en 

wordt door veel beroemde gitaristen genoemd 

als de meest invloedrijke gitarist van de 20e 

eeuw. Atkins herkende uniek talent in 

beginnende zangers en muzikanten, en wist 

ruimte te creëren voor hun unieke persoonlijke 

sound. Hij deed dit door hen te omringen met 

de juiste musici, de juiste microfoons en de 

juiste techniek. Zo bouwde hij een unieke 
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herkenbare sound rond ieder afzonderlijk talent. Hij gaf de gecontroleerde, warme stem van Jim 

Reeves een plek in de mix waardoor het leek alsof hij vlak naast je stond te zingen met een groot 

orkest op de achtergrond. Elvis Presley werd door Atkins omringd met een swingende, rollende band 

waardoor een totaal andere beleving ontstond bij de luisteraar. De kracht van Chet Atkins was dat hij 

precies leek aan te voelen welke muzikale ingrediënten nodig waren om de smaak van het 

hoofdgerecht maximaal tot zijn recht te laten komen. 

 

De lange weg van talent ...  

Chets talent om talenten te herkennen en aan te vullen met andere talenten was hem niet komen 

aanwaaien. Hij was zelf opgegroeid in een muzikale, maar arme familie. Hij was als kind veel ziek, 

luisterde naar de radio en werd geraakt door de gitaarstijl van Merle Travis. Hij oefende urenlang om 

deze gitaarstijl te imiteren, en ontwikkelde daarop later zijn eigen typische ‘Chat Atkins’ stijl 

(fingerpicking). Nog voor zijn twintigste trad hij regelmatig op in live-shows op de radio. Hij zat zowel 

in de jazz als in de country-scene, maar hij werd ontslagen omdat de producers zijn stijl te apart 

vonden. Hij was te jazzy voor de country-standaard en te country voor de jazz-standaard. Bovendien 

was hij te vaak ziek. Atkins zette echter door. Hij bleef optreden en in 1946 nam hij zelf een plaat op. 

Steve Shoal, een opname executive van RCA, zag talent in Chet en bood hem een contract aan. Chet 

viel al snel op vanwege de goede adviezen die hij aan muzikanten gaf tijdens opnamesessies. Maar 

ook aan de andere kant van het ‘raam’, achter de opnameapparatuur, wist hij met een paar 

aanwijzingen de sound en de feel van een opname te verbeteren. RCA stelde hem in 1957 aan als 

producer voor nieuwe talenten in de countrymuziek. Vanaf dat moment begon de succesformule te 

werken die nu nog steeds van kracht is. Ondanks het feit dat hij zelf in 2001 is overleden. Een succes 

dat mij intrigeert. Was dit succes te voorzien in 1955? Is dit soort talent meetbaar? 

 

Talent assessment van Chet 

Stel nu dat Chet in 1955, twee jaar voordat hij producer werd, een assessment had gedaan bij een 

assessmentbureau. Onderzoeksvraag: heeft deze man de juiste competenties om een goede 

platenproducer te worden? De psycholoog die het onderzoek leidde had de competenties en functie-

eisen in kaart kunnen brengen die bij een producer horen. Navraag bij gerenommeerde studios had 

bijvoorbeeld het volgende rijtje kunnen opleveren: technisch inzicht, muzikaal inzicht, muzikaal 

gehoor, luisteren, analytisch denken, directief leiding geven, en nog wat van dit 

soort zaken. Ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen hoe hij op 

competentie-tests zou scoren, maar ik waag het als psycholoog te 

betwijfelen of hij daar goed doorheen was gekomen. Chet 

Atkins stond namelijk bekend als een vriendelijke, 

harmoniezoekende man die zelf vaak onrustig en 

zenuwachtig kon zijn. Mogelijk zou zijn neiging naar harmonie 

zelfs worden gezien als een teken van conflict-vermijding. Te 

vriendelijk, te meegaand om echt een sturende producer te 

zijn. Stel nu dat we toen al hadden bedacht dat we niet alleen 

op testuitslagen moesten afgaan, en we hadden een andere 

benadering gekozen. Niet alleen tests en metingen van persoonlijkheid, 

interesses, intelligentie, competenties, maar we hadden een aantal experts uit de 

muziekwereld er bij gehaald. Omdat hij zich in de jazz en de country-wereld bevond, hadden we uit 

deze muziekscenes assessors gekozen. Mensen die er echt verstand van hadden. Op grond van de 

historische feiten zoals ze ons bekend zijn, is het waarschijnlijk dat onze country-assessor in zijn 

rapport had vermeld dat Chet technisch een goede gitarist was, maar dat hij niet de kwaliteiten had 

die nodig zijn om succesvol te worden in de countrymuziek. Hij miste de echte country-feel. Op grond 

van dezelfde feiten uit de geschiedenis schat ik in dat een expert uit de jazz-wereld in zijn assessment-

rapport waarschijnlijk tot dezelfde conclusie was gekomen wat betreft kansen in de jazz-muziek. 

Technisch sterk, maar zeker geen echte jazz-gitarist. Te veel country- en honky tonk invloeden waar 
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jazz-liefhebbers niet op zitten te wachten. Stel nu, dat we als assessors toch een voorgevoel hadden 

van zijn producers-talent, en we zouden daarom een paar experts uit de wereld van de geluidstechniek 

er bij hebben gehaald. Met de vraag of ze zo objectief mogelijk wilden beoordelen of deze man 

geschikt zou zijn als producer van platen. Op grond van het feit dat Chet toen nog weinig tot geen 

ervaring met geluidsopnames had, een technische achtergrond miste en er wat aparte ideeën over 

muziek en arrangementen op na hield, acht ik de kans groot dat ook die conclusies en adviezen niet 

erg positief zouden zijn geweest. Samenvattend: als je in denkbeeldige assessment-rapporten van de 

jonge Chet Atkins op zoek zou gaan naar opvallende scores op competentie-tests, zou je naar mijn 

idee niet op het spoor van zijn bijzondere talent zijn gekomen. Als je in recensies van autoriteiten uit 

de jazz- of countrymuziek over de jonge Chet Atkins op zoek zou gaan naar voorspellers van zijn 

succes, zul je die evenmin vinden. Systematisch onderzoek naar talent met behulp van psychologische 

tools en wetenschappelijke metingen, brengt je waarschijnlijk niet bij het goud dat in Chet verborgen 

zat. 

 

Talent: de unieke mix van beetjes ... 

Naar mijn overtuiging zit de kracht van Chet Atkins’ talent niet in een paar opvallende competenties. 

De kracht van zijn talent zit in de unieke mix van allemaal ‘beetjes’: een beetje country, een beetje jazz, 

een beetje geluidstechniek, een beetje piano, een beetje bas, een beetje drums, een beetje lef. Al deze 

beetjes bij elkaar vormen een unieke combinatie, die in zijn rol als producer perfect bij elkaar kwamen. 

Elk van deze beetjes was nodig om zijn producerstalent op een unieke eenzame hoogte te brengen. 

Wat ik wil illustreren met dit voorbeeld is dat metingen van competenties altijd uitgaan van bepaalde 

vooronderstellingen 1. over het belang van die competenties voor een functie, 2. over hoe je die 

competenties kunt meten, en 3. over het gewicht dat je aan een uitslag van een competentiemeting 

geeft. Deze vooronderstellingen kunnen zo star zijn dat een assessment niet meer is dan een checklist 

voor algemeen geaccepteerde competenties voor een bepaalde functie. Om directeur te worden moet 

je competentie a, b, c en d hebben. We selecteren de juiste competentietestjes en bekijken de scores. 

Scoor je slecht op één of twee van deze tests, dan ben je niet geschikt als directeur. Deze werkwijze 

heeft per definitie niets met talent te maken, omdat talent de unieke, nieuwe combinatie van kleine 

beetjes is. Talent kun je niet afleiden uit hoge scores op competentietests. Alleen een zorgvuldig 

gewogen interpretatie van het hele scala aan scores op diverse tests door iemand met veel verstand 

van trends, ontwikkelingen, werksituaties, teams, taken, kan mogelijk een talent zichtbaar maken. Als 

Steve Shoal van RCA, met al zijn ervaring in de muziek business, zijn ‘gut-feeling’ niet serieus had 

genomen, had RCA mogelijk deze ‘man van miljoenen’ niet binnengehaald. ‘Talent kun je niet afleiden 

uit hoge scores op competentietests’ Volgens de boekjes horen leiders inspirerende, intelligente, 

charismatische en gepassioneerde personen te zijn. Sinds Jim Collins’ beroemde diepte-onderzoek 

naar het DNA van de allerbeste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, weten we inmiddels dat onze 

ideeën over leiderschaps-competenties lang niet altijd stroken met de werkelijkheid. Jim en zijn team 

ontdekten dat leiders van topbedrijven vaak bescheiden, gewone mensen zijn. Personen die bij een 

assessment met op zichzelf staande competentiemetingen niet tevoorschijn komen als de juiste types 

om een grote onderneming te leiden. 

 

Talent-identificatie is goudzoeken 

Meting van persoonlijkheidskenmerken en competenties is als een aantal bodemmonsters nemen van 

een akker waar een klomp goud in de grond zit. Als je veel geluk hebt, neem je precies een monstertje 

op de plek waar de goudklomp zit. Maar als je dit geluk mist vind je allerlei metalen en stoffen die in 

de bodem zitten, maar ontbreekt elk spoor van goud. Een systematisch opgezet assessment is als een 

systematisch bodemonderzoek. Je prikt om de zoveel meter een keer in de grond, je haalt wat 

tevoorschijn, onderzoekt, analyseert en je interpreteert de gegevens. Op grond van deze interpretatie 

doe je een uitspraak over de kans dat er goud in deze akker zit. Een assessment gaat ongeveer net zo. 

Er wordt een aantal tests op iemand losgelaten. Je bekijkt de uitslagen van deze tests en op grond 

daarvan trek je een conclusie of iemand wel of niet geschikt is voor een bepaalde functie. De kans dat 
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je met deze manier van testen het ‘goud’ in een persoon ontdekt, is naar mijn overtuiging vrij klein. Ik 

geloof wel dat je een aantal sterktes en zwaktes kunt definiëren. Dat is wel degelijk zinvol omdat het 

iemand bewust maakt van krachten die hij kan benutten, en ook van eigen zwaktes waar hij beter 

anderen voor kan inschakelen. Bijvoorbeeld door het inhuren van mensen of het delegeren van taken. 

In je zoektocht naar de goudklomp onder de grond, doe je er wijs aan om niet alleen een systematisch 

bodemonderzoek te doen (bijv. door per vier vierkante meter een bodemmonster nemen). Je moet 

dan logisch gaan redeneren: als hier mogelijk al jarenlang een niet ontdekte goudklomp in de grond 

zit, wat is dan de meest voor de hand liggende plek om te gaan zoeken? Waar is al eerder gegraven, 

en waar nog niet? Wat vermoedt de eigenaar van de akker zelf? Welke zoekacties heeft hij zelf al 

ondernomen? Etc. etc. En nogmaals: je moet je intuïtie, je ‘gut-feeling’ gebruiken en ook een 

verantwoord risico durven nemen. Steve Shoal is voor mij het voorbeeld van een leider die zijn intuïtie 

durfde te volgen. Hij geloofde in Chet, vertrouwde hem de leiding van de plaatopnames toe en trok 

zelf zijn handen er van af. Dit gaf Chet de ruimte om echt tot bloei te komen. 

 

Talentassessment: wetenschap en intuïtie 

Op grond van dit soort overwegingen heb ik er voor gekozen om mijn assessmentklanten niet 

uitsluitend aan tests en psychologische technieken te onderwerpen. Een paar dagen voor het 

assessment krijgen mensen een mail met daarin het verzoek om een aantal voorwerpen mee te nemen 

naar ons bureau. In die mail vraag ik om: ‘Een tastbaar bewijs van (één van) uw beste prestaties tot nu 

toe. Dit mag ook een foto, geluidsopname of document zijn van deze prestatie. Het kan iets zijn dat u 

zelf bedacht of tot stand gebracht hebt. Eventueel in samenwerking met anderen. Iets wat u zelf veel 

voldoening geeft. Het maakt niet uit of deze voldoening ook door anderen wordt gedeeld. Een 

voorwerp dat symbool staat voor de sterke kant van uw karakter. Bijvoorbeeld een steen als u zichzelf 

als een rots in de branding ziet, of een vergrootglas als u zichzelf ziet als iemand met oog voor detail. 

Een voorwerp dat om een of andere reden belangrijk voor u is. Iets buiten uzelf. Iets waar u in gelooft, 

of wat u inspireert of wat een houvast voor u is. Dit kan bijvoorbeeld een tekst zijn, een foto, een lied, 

… Iets wat u heeft geholpen in uw leven.’ Toen ik dit voor het eerst deed voelde ik me een beetje raar; 

alsof ik me als psycholoog op het vlak van ‘Holland ‘s got talent’ ging begeven en in mijn eentje jury 

ging spelen. Na een aantal sessies werd ik echter steeds enthousiaster over deze werkwijze. Mijn 

interviews werden nu niet meer door mij bepaald, maar mijn klanten gingen zelf enthousiast het 

voortouw nemen in het gesprek. Mensen kwamen met van alles aanzetten: schilderijen, foto’s, 

schrijfsels, gedichten, ontwerpen, geluidsopnames, spreadsheets, laptops, eigen software, etc. etc. Ik 

kon als assessor meer achterover leunen en me laten verrassen door wat er kwam. Ondertussen 

observeerde ik mensen scherp: geloofden ze er zelf in? Waren ze echt enthousiast? Ik keek ook scherp 

naar de producten die ze bij zich hadden. Sloeg het echt ergens op? Ook leerde ik beter naar mijn 

intuïtie te luisteren. Zit hier goud in? In de vele duizenden uren praten met mensen uit allerlei 

achtergronden, heb ik moeten leren mijn intuïtie serieus te nemen. Intuïtie is niet feilloos, maar 

gekoppeld aan wetenschappelijk betrouwbare metingen, meningen van anderen en de mening van 

mijn klant zelf, is intuïtie een belangrijk kompas voor aanvullende onderzoeken of vragen. Ik gaf mezelf 

de vrijheid om daar ook naar te luisteren tijdens het assessment en niet alles wetenschappelijk of 

methodisch dicht te timmeren. Als mensen alles op een tafel hadden uitgestald, nam ik een foto van 

hen achter hun eigen spullen om dit moment voor mezelf vast te leggen. Het schrijven van de talent-

assessment rapporten werd hierna een stuk leuker. En ging ook nog eens een stuk sneller. De foto van 

iemand die met verlegen trots achter zijn eigen ontwerp zit, werkte inspirerend bij het schrijven en het 

formuleren van talent. De meningen van andere mensen (360-graden feedback met open vragen) die 

deze persoon al kennen (referenten), of verstand hebben van dit vakgebied (recensenten) helpen mij 

bij het vinden van het goud in iemands persoonlijkheid en bij het zoeken naar de juiste formulering. Ik 

heb voor mezelf een onderscheid gemaakt tussen de oude manier waarop ik assessments deed 

(talentassessment 1.0) en mijn nieuwe manier (talentassessment 2.0). Talentassessment 1.0 is gericht 

op een functie. Het doel is het vaststellen of iemand geschikt en bekwaam is voor een bepaalde 

functie. De trend van de afgelopen jaren is geweest om functies te vertalen in een set van 

competenties. Deze competenties worden gemeten met competentietests en resulteren in een positief 
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of negatief advies voor de selectie van de kandidaat. Eigenlijk zou deze werkwijze beter competentie-

assessment kunnen heten omdat je een aantal vooraf geselecteerde competenties meet. Assessment 

2.0 is heel anders. Het doel is om iemands potentieel zo goed mogelijk te verwoorden. Niet een 

functie of een set competenties is het uitgangspunt, maar de persoon zelf die onderzocht wordt is het 

uitgangspunt van dit onderzoek. Iemands prestaties zijn richtinggevend. Er wordt gekeken naar de 

unieke combinatie van scores uit persoonlijkheids-, intelligentie- en interesseonderzoek. Er wordt 

gebruik gemaakt van wetenschappelijke meetinstrumenten, maar ook van beschrijvingen, interviews, 

levensloopanalyse, visie-formulieren, meningen van anderen en de mening van de kandidaat zelf. De 

reacties die ik krijg op de assessment-rapporten en het succes van talentassessment.nl zie ik als een 

aanmoediging om op dit spoor verder te gaan. Zowel van werknemers, werkgevers, particulieren, 

jongeren, ouderen hoor ik dat de unieke persoonlijke talent-definities de puzzelstukken zijn voor 

talentmanagement. Ook hoor en zie ik dat het iets wakker maakt in mensen. Bij werknemers 

enthousiasme en overtuiging voor hun eigen talent. Ze weten waar ze zich aan kunnen toewijden. Bij 

werkgevers besef van het potentieel dat in hun medewerkers aanwezig is. Ze weten waar ze ruimte 

voor moeten maken binnen hun onderneming. Talentmanagement begint met weten wat je in huis 

hebt. Ik hoop dat dit artikel voldoende prikkelend is om uw eigen mening over talentassessments en 

talentmanagement aan te scherpen. Ik pleit voor talentassessment 2.0, waarin de persoon het 

uitgangspunt is, en niet de functie. Tegen ondernemers die dit lezen wil ik zeggen: denk niet primair 

vanuit functies, maar vanuit talenten. Maak binnen je organisatie ruimte voor de talenten die je in huis 

hebt. Zoek de juiste functies bij je mensen in plaats van de juiste mensen bij je functies. Ga verder dan 

het afvinken van competenties; je zou er de meest bijzondere talenten mee kunnen kwijtraken. En 

daarmee het goud voor je business. Misschien vinden sommige ondernemers mijn assessments te 

wetenschappelijk en sommige wetenschappers mijn benadering te idealistisch of te intuïtief. Ik ga voor 

de unieke combinatie van wat ik in huis heb. Het beste van wetenschappelijk onderzoek, het beste van 

mijn intuïtie, het beste van mijn creativiteit, het beste van mijn ervaring. Al deze delen bij elkaar 

vormen mijn talent; dat zet ik gewoon op de kaart zoals Chet Atkins in 1946 zijn plaat opnam. Mijn 

missie is om mensen maximaal bewust te maken van wat ze in huis hebben, zodat ze dat kunnen 

inzetten voor verbetering van deze wereld. Te beginnen binnen hun eigen baan, woonplaats, familie en 

vrienden. 
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Talentcoaching in vier stappen 
 

Volgens een eeuwenoude religieuze overlevering was er ooit een profeet die een arme weduwe 

adviseerde om aan het werk te gaan met het enige dat ze nog in huis had; een kruikje olie. Na 

het verzamelen van tientallen lege vaten bij haar buren sloot ze zich op in huis en begon ze de 

olie te schenken. Er voltrok zich een wonder: de olie raakte niet op! De verkoop leverde 

voldoende op om van te leven. 

Aan de hand van dit wonderlijke verhaal heeft Matthijs Goedegebuure het Jarsons-principe voor 

talent-ontwikkeling ontwikkeld dat hij in zijn boek ‘Ademruimte’ heeft beschreven: 

 

1. Ontdek – wat heb je in huis? 

In de eerste sessies ligt de nadruk op bewustwording van uniek talent door middel van opdrachten, 

talentassessment, gesprekken en oefeningen. Talent is de unieke combinatie van aanvullende 

competenties die voortkomt uit persoonlijkheid, interesses, intelligentie en ervaring. 

 

2. Support – verzamel lege vaten 

In de tweede fase krijgt de cliënt een praktische training in het zoeken, vragen en ontvangen van 

support voor het eigen talent. Sleutelbegrip is: ruimte maken. Hieronder vallen: hulp vragen, hulp 

accepteren, samenwerken, delegeren, grenzen stellen, prioriteiten stellen, timemanagement. 

 

3. Ontwikkel – trek je terug en schenk 

De derde fase is gericht op de ontwikkeling van structurerende karaktertrekken zoals discipline, 

volharding, coping-style. Bij re-integratietrajecten is in deze fase de samenwerking tussen jobcoach, 

trainer en gz-psycholoog extra belangrijk. 

 

4. Promoot – verkoop je olie 

De laatste fase van talentcoaching is gericht op het promoten van het eigen talent, zowel mondeling, 

schriftelijk, online als non-verbaal. Hieronder vallen online-presentatie, sollicitatiebrieven, 

gespreksvaardigheden en presentatie-vaardigheden. 

 

Routekaart 

In de afgelopen jaren zijn al veel mensen zelfstandig of met een coach aan de slag gegaan met dit 

principe. Het eenvoudige en tegelijkertijd ‘vreemde’ verhaal zorgt voor een heldere route waardoor 

coach en cliënt steeds helder voor ogen hebben waar ze mee bezig zijn: met het ontdekken, met 

ruimte maken, met karakterontwikkeling of met ‘jezelf verkopen. 

 

Tools 

Voor elke stap hebben wij binnen ons bureau tools ontwikkeld die onze cliënten helpen om elke stap 

zorgvuldig te doorlopen voor ze naar de volgende stap gaan. Zo hebben we tests, workshops, 

checklists, trainingen, maar ook stappenplannen.  



 

Tips & Tools 1: Sollicitatiebrief opbouw 

Sollicitatiebrief 
 

Voor het schrijven van een goede sollicitatiebrief is het belangrijk dat je vooraf weet wat je wilt gaan 
schrijven en wat de belangrijkste punten zijn die de werkgever over jou te weten moet komen. Maak 
nooit één standaardbrief, maar spits je sollicitatiebrief toe op de functie en het bedrijf waar je 
solliciteert. Je kunt bij het schrijven van de brief vasthouden aan een template dat de volgende 
onderwerpen bevat: 
 

Persoonlijke informatie 

Begin je brief altijd met persoonlijke informatie. Je naam en naw gegevens worden als eerste vermeld. 

Vervolgens vermeld je de adresgegevens van het bedrijf waar je solliciteert. Dan komt het onderwerp 

van de brief. Je kunt hier kiezen voor een standaard onderwerp: sollicitatie functie. Maar je kunt hier 

ook kiezen voor een onderwerp dat meer opvalt: ‘Stop met zoeken!’, ‘Ik ben de kandidaat die u zoek’, 

daarna vermeld je de datum en schrijf je de aanhef. Omdat je de contactpersoon nog niet kent is het 

netjes om de brief altijd te beginnen met Geachte meneer/mevrouw [achternaam]. 

 

Functie 

Laat in de eerste alinea weten op welke functie je solliciteert en hoe je aan deze functie bent gekomen. 

De standaardzinnen ‘onlangs zag ik uw vacature op’ of ‘onlangs hoorde ik van één van uw werknemers 

dat’ zijn niet fout, maar je pakt de lezer hier niet direct mee. Probeer daarom een pakkende en 

originele openingszin te verzinnen. ‘Elke keer als ik de reclame van jullie bedrijf voorbij zie komen heb 

ik spijt dat ik niet bij jullie organisatie hoor. Nu deze vacature is vrijgekomen grijp ik mijn kans’ of ‘Het 

werk wat jullie leveren is van hoge kwaliteit. Ik wil een schakel zijn in dat kwaliteitsproces’ of ‘Elke keer 

als ik nieuwe schoenen nodig heb, denk ik aan Adidas. Zo’n mooi merk kan een mooi talent als ik goed 

gebruiken. Wij zijn de ideale match!’. 

 

Werkervaring 

Licht in de tweede alinea belangrijke en relevante werkervaring/kwaliteiten uit je CV toe. Kies de 

werkervaring/kwaliteiten uit die voor het bedrijf en de functie van belang zijn. Maak het concreet door 

voorbeelden te geven uit je huidige functie. Deze voorbeelden zullen je kwaliteiten en de argumentatie 

waarom jij geschikt bent voor deze functie versterken. Als je op het moment van solliciteren als een 

baan hebt, licht in de tweede alinea dan ook toe waarom je van baan wilt wisselen. Denk aan 

promotiekansen of toe aan een nieuwe uitdaging. 

 

Waarom nou juist dat bedrijf? 

Vaak zijn er meerdere werkgevers die in dezelfde branche actief zijn. Maar wat maakt dat bedrijf zo 

speciaal dat jij daar wilt werken? Licht daarom in de derde alinea toe waarom jij juist bij dat bedrijf wilt 

komen werken en niet één van de concurrenten. Om deze alinea goed te formuleren kun je het beste 

even op de website van de werkgever kijken. Waar staat deze werkgever voor? Wat is hun missie en 

visie? En wat voor gevoel krijg je bij deze werkgever? Probeer dit gevoel goed te vertalen in je 

sollicitatiebrief. Het laat zien dat je oprecht geïnteresseerd bent in het bedrijf. Omschrijf in de derde 

alinea ook jouw toegevoegde waarde voor deze werkgever en wat jou geschikt maakt voor deze 

vacature. 
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Afsluiting 

Sluit in de vierde alinea je brief af en geef aan dat je bereid bent de brief/cv in een persoonlijk gesprek 

toe te lichten. Probeer dit op een pakkende en originele manier te doen waardoor je nog meer opvalt. 

Blijf daarbij wel netjes en professioneel. Groetjes stuur je naar je vrienden/familie. Het afsluiten van een 

sollicitatiebrief doe je met vriendelijke groeten. 
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Voorbeeld sollicitatiebrief 
 

[Naam bedrijf of organisatie] 

T.a.v. [Naam contactpersoon voor de vacature] 

[Straat of postbus en nummer] 

[Postcode vestigingsplaats] 

[Naam sollicitant] 

[Straat + nummer sollicitant] 

[Postcode vestigingsplaats sollicitant] 

[Jouw woonplaats, datum] 

 

Betreft: vacature [functienaam] 

 

Geachte heer, geachte mevrouw [achternaam]  

Via [medium] ben ik de openstaande vacature van [functie] tegengekomen. Ik ben zeer geïnteresseerd 

in deze rol binnen de [organisatie] en wil me dan ook via deze weg kandidaat stellen voor deze 

openstaande functie.  

Ik heb ruim [aantal] jaar ervaring als [functienaam] opgedaan bij verschillende bedrijven. Na het 

behalen van [opleiding] ben ik tijdens de [werkgever 1] aan de slag gegaan als [functie1]. Daarna ben 

ik bij [werkgever 2] aan de slag gegaan. Ik ben hier begonnen in de rol van [functie 2] en ben begin dit 

jaar doorgegroeid naar [functie 3]. Momenteel ben ik bezig met [werkzaamheden]. Hoewel mijn 

huidige functie mij erg aanspreekt ben ik toch op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ik mijn 

ervaring, kennis en passie op het gebied [vakgebied] verder kan toepassen en verfijnen. 

De functie van [vacature] bij [organisatie] ligt binnen het pad dat ik in mijn carrière wil bewandelen. Als 

[functienaam] bij uw bedrijf kan ik mijn vaardigheden bovendien gebruiken bij [interessante nieuwe 

werkzaamheden die in de huidige functie niet voorkomen]. Met mijn huidige werkervaring en kennis 

pas ik perfect in jullie gewenste competentieprofiel. Ik ben er van overtuigd dat ik een waardevolle 

bijdrage kan leveren aan jullie bedrijfsvoering. Hieronder een beknopt overzicht van mijn 

competenties: 

 

[Korte opsomming competenties] 

 

Ik heb een kopie van mijn CV toegevoegd voor meer details over mijn werkervaring, opleidingen en 

competenties. Graag kom ik in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting geven. Ik wacht uw 

reactie met belangstelling af. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

[Naam]   
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Hoe schrijf ik een goed CV? 
 

Het is belangrijk dat je CV uit de inbox of stapel post springt en dat de werkgever in enkele seconden 
kan beoordelen of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Het overzichtelijk vermelden van wie je 
bent en wat je kunt helpt daarbij. De meeste gangbare indeling voor een CV hebben wij voor je 
uitgewerkt. Uiteraard kan jij hier je eigen draai aan geven en de diverse onderdelen naar eigen inzicht 
invullen. 
 

Persoonlijke gegevens 

Je begint je CV altijd met het vermelden van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens 

bevatten de naw gegevens, geboortedatum, email, telefoonnummer, nationaliteit en of je in het bezit 

bent van een rijbewijs. Dit zijn de belangrijkste gegevens. Je kunt het nog aanvullen met burgerlijke 

staat. 

 

Foto 

Als je het leuk vindt om een foto in je CV te plaatsen kan je dit het beste bij je persoonlijke gegevens 

doen. Het wel of niet plaatsen van een foto is heel persoonlijk. 

 

Opleiding 

Het volgende kopje bevat je genoten opleidingen. Hier vermeld je welke opleidingen je hebt gevolgd, 

in welke periode en welke diploma’s je hebt behaald. 

 

Werkervaring 

Daarna ga je verder met het kopje relevante werkervaringen. Bij welk bedrijf heb je gewerkt, in welke 

functie, in welke periode en wat waren je werkzaamheden. Om je werkervaring kracht bij te zetten is 

het goed om referenties te noemen. Het bedrijf waar je solliciteert, kan deze referentie nagaan om 

extra informatie over je in te winnen. Goed om van tevoren de opgegeven referentie hier wel over te 

informeren zodat hij/zij weet dat er gebeld kan worden. 

 

Competenties 

Je kunt ervoor kiezen om competenties toe te voegen aan je CV. Wat zijn je sterke kanten, welke talen 

beheers je, welke computerprogramma’s kun je mee werken. 

 

Trainingen en cursussen 

 Indien van toepassing is het goed om trainingen en cursussen die je in het verleden hebt gevolgd op 

je CV te vermelden. Het geeft je diversiteit en kennis als persoon weer. 

 

Overige 

Voor een extra persoonlijk tintje kan je onder het kopje overige je hobby’s, bestuurswerk en 

vrijwilligerswerk vermelden. 
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CV-tips 
 

In je CV leg je de nadruk op de elementen die voor de functie waar je op solliciteert van belang zijn. 

Bovendien zorg je ervoor dat jezelf goed verkoopt in je CV. De lezer moet daarbij onder de indruk zijn 

en geprikkeld worden om je uit te nodigen voor een gesprek. De uitdaging is om dit zo kort, bondig 

en overzichtelijk mogelijk te doen. Een CV bestaat vaak uit maximaal 3 pagina’s.   

 

Overzichtelijkheid 

Zorg dat je CV overzichtelijk is en dat er in één oogopslag duidelijk is wie de persoon achter de CV is. 

Werk daarom zoveel mogelijk met kopjes zodat de lezer kan scannen waar welke informatie staat. 

 

Chronologische volgorde 

Verwerk je opleidingen en werkervaring in chronologische volgorde. Begin daarbij met de meeste 

recente werkgever, opleiding en activiteiten. 

 

Maak nieuwe CV per vacature 

Pas je CV telkens aan de vacature aan. Dit kun je doen door termen te laten aansluiten bij dat wat er in 

de functieomschrijving wordt genoemd. 

 

Lay-out 

Maak je CV op in een mooie lay-out en laat zien dat je er tijd aan hebt besteed. Het is misschien wel je 

belangrijkste visitekaartje. 

 

Lettertype 

Gebruik een lettertype en lettergrootte dat prettig leest. Arial 10 leest vaak prettig, maar is wel erg 

standaard en zakelijk. Iets vriendelijker zijn Calibri of Microsoft New Tai Lue (gebruikt in deze tekst). 

 

Scanbaar 

Gebruik telegramstijl en steekwoorden. Op deze manier is het voor de lezer makkelijk te scannen en 

eenvoudig om een goed beeld van jou te krijgen. 

 

Grammatica 

Voorkom schrijf- en spelfouten. Laat indien mogelijk nog iemand naar je CV kijken. 

 

Op basis van al je gegevens kunnen wij een professioneel CV voor je schrijven. Zie het voorbeeld op de 

volgende pagina. Kosten: 250,00 euro. 
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Sollicitatie-tips 
 

Kom op tijd 

Om te beginnen met een open deur; kom op tijd. Beter iets te vroeg dan te laat. Soms is een gesprek 

zo strak ingepland dat er precies een uur voor staat. Als je te laat komt gaat dat van je ‘eigen’ tijd af. 

Luister in het sollicitatiegesprek goed naar wat er wordt verteld, zodat je de informatie kunt 

reproduceren bij je eigen antwoorden of vragen. 

 

Toon respect voor je gesprekspartner(s) 

Neem voldoende rust in je gesprek. Je mag best gedreven overkomen, maar in een eerste gesprek is 

het vaak ook aftasten tussen werkzoekende en werkgever. Belangrijk hierbij is dat je jouw 

gesprekspartner(s) laat uitspreken voor je antwoord geeft. Stiltes zijn niet erg. Je kunt best even 

nadenken over het antwoord dat je wilt geven. Tijdens het gesprek is het maken van aantekeningen 

prima. 

 

Praat positief over eerdere werkgevers 

In een sollicitatiegesprek wordt vaak gevraagd naar je ervaringen bij een eerdere (bij)baan. Zorg ervoor 

dat je hier een positief beeld schetst over je eerdere werkgever(s) en collega’s. Het kan best zo zijn dat 

je minder positieve ervaringen hebt opgedaan. Je mag deze best benoemen, maar probeer er dan een 

positieve draai aan te geven. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben bij mijn vorige (bij)baan weggegaan omdat het werk 

saai was en onvoldoende aansloot bij mijn ambities. Ik heb er wel goede werkervaring opgebouwd en 

leuke collega’s ontmoet’. 

 

Denk in mogelijkheden 

Je gesprekspartner kan je vragen waartoe je bereid bent in je nieuwe baan. Het is belangrijk dat je bij 

deze vragen een positieve, constructieve en flexibele indruk maakt. Geef je grenzen aan in termen van 

wat je wel wilt doen, in plaats van wat je niet wilt doen. 

 

Stuur een bedankbrief 

Wil je na je gesprek de aandacht nogmaals vestigen op jouw sollicitatie? Stuur een bedankbrief na je 

sollicitatiegesprek en je onderscheidt je op een hele positieve en attente manier van de andere 

sollicitanten. 

 

Laat je kleding passen bij de bedrijfscultuur 

Bekijk de website om te zien hoe de organisatie zich presenteert. Formele organisaties, bijvoorbeeld in 

de financiële sector, stellen een pak voor de mannen en een jasje voor de dames erg op prijs. Bij 

informele organisaties mag het wat losser. Als je via een intermediair bent voorgesteld kun je aan je 

contactpersoon vragen wat de dresscode is. Bedenk bij een eerste gesprek: ‘Better overdressed than 

underdressed’. 

 

Voel je thuis in je kleding 

Hoe verleidelijk een nieuw pak ook kan zijn, kijk eerst of je het lekker vindt zitten. Het kan verstandiger 

zijn om je bestaande zakelijke outfit op te frissen met een nieuw overhemd of nieuwe accessoires. 
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Kleding moet goed zitten 

Voorkom dat je continue moet sjorren en rechttrekken, dat leidt alleen maar af, ook voor jezelf. Als je 

kleding te strak zit tekent dit snel en dit maakt onnodig dik. Voor de mannen geldt; shirt in de broek, 

goede riem erop en passende nette sokken maken je outfit helemaal af. 

 

Zorg ervoor dat je ondergoed niet tekent 

Let op te strak zittend ondergoed of slips in de verkeerde kleur. Zeker in de zomer kan dit een 

probleem vormen. 

 

Als je haar maar goed zit 

Gekamde haren zijn vanzelfsprekend. Het leidt af als je in een gesprek steeds aan je haren of nagels 

plukt. Ben jij iemand die continu met de handen door je haren of lok gaat? Zorg dan voor een vast 

kapsel om deze tik te vermijden. Pas op voor een ‘te wild’ kapsel. Verzorg je handen en let op schone 

nagels zonder al te spannende nagelversieringen. 

 

Make-up, parfum en aftershave 

Overdaad schaadt! Vermijd te zware make-up als je naar je werk gaat. Gebruik liever niet al te zware 

luchtjes of aftershave en ook niet te royaal spuiten voor je gesprek. Een goede neutrale deo is 

onmisbaar. 

 

Accessoires en sieraden 

Met accessoires kun je een outfit persoonlijk maken, modieus of juist zakelijk. Vermijd te veel en stem 

het op elkaar af. Geen cowboyriem met pumps. Eén accent met dierenprint kan leuk zijn, een hele 

dierentuin niet. Zichtbare piercings en tatoeages kun je beter uitdoen of bedekken. 

 

Sokken en dassen 

Vermijd stripfiguren op sokken en dassen. Draag lange sokken zodat er geen witte benen te zien zijn. 

Witte sokken horen op het sportveld. Wanneer je een formele zakelijke uitstraling wilt, past een das in 

een sobere tint en met een klassiek motief, bijvoorbeeld een schuine streep, het best. Hoe breder de 

spread van de das hoe groter de knoop. De juiste lengte is precies tot op de broekband en stop de 

onderste slip nooit weg. Voor vrouwen geldt: reserve panty’s in je tas, want ladders kunnen echt niet. 

 

Schoenen 

Het loont om mooie schoenen te kopen. Onderhoud ze door ze op tijd naar de schoenmaker te 

brengen en gebruik spanners om de pasvorm erin te houden. Door ze regelmatig te poetsen zien ze er 

niet alleen veel mooier uit, maar bescherm je ze ook. 

 

Hoe wil je over komen?  

Met een pak en wit shirt straal je zakelijkheid en autoriteit uit en het staat meteen ook formeel. Wil je 

dat verzachten dan kies je een shirt of overhemd in een lichte kleur. Voor vrouwen geldt dat fellere 

kleuren de outfit speelser maken. Ben je een rustig type, maar wil je wat meer op de voorgrond treden 

dan is een jasje in een felle kleur een goed idee. 
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Grootste missers 

1. Je vorige bedrijf of collega’s zwart maken. 

2. Standaard vragen over het bedrijf niet kunnen beantwoorden. 

3. Verkeerde contactpersoon noemen. 

4. Te uitdagend gekleed. 

5. Te hoog van de toren blazen. 

6. Geen vragen stellen. 

7. Te laat komen. 

8. Je mobiel aan laten staan en gebeld worden. 

9. Geen antwoord hebben op de meest standaard vragen. 

10. Extreem zenuwachtig en hierdoor niet meer uit je woorden komen. 

11. Je Facebook checken tijdens het gesprek. 

 

Bron: Asatalent  
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Het sollicitatiegesprek 
 

IJsbreker 

Om de sollicitant te laten ontspannen worden erover en weer wat algemene beleefdheidsvragen 

gesteld over het verloop van je reis naar de afspraak, het weer etc. 

 

Introductie 

Dan volgt het voorstellen van de verschillende gesprekspartners, hun rol in het bedrijf en in het 

gesprek. Vaak is er een persoon van HR aanwezig en iemand vanuit de business. HR adviseert meestal 

na afloop van het gesprek en de beslissing wordt veelal genomen door de directe leidinggevende. 

 

Informatie bedrijf 

Vaak wordt er direct gevraagd wat je al weet van de organisatie en/of functie. Het is belangrijk dat je 

een duidelijk beeld kunt schetsen over het bedrijf, de concurrenten en wat jou aanspreekt bij het 

bedrijf. Je kunt natuurlijk vragen stellen ter verdieping en blijk van belangstelling, maar laat duidelijk 

zien dat jij je goed hebt verdiept in het bedrijf en de branche. 

 

Informatie CV 

Het doorlopen van je CV in de breedste zin van het woord. Men gaat in op je persoonlijke situatie, 

keuzes van opleidingen en werkgevers, reden van vertrek of andere stappen, behalen van diploma’s en 

wat je doet in je vrije tijd. 

 

Informatie sollicitatie 

Hier gaat je gesprekspartner echt in op de geschiktheid voor de functie en de aansluiting op het 

profiel. Sluiten jouw competenties aan, heb je de gewenste werkervaring, is het een logische stap in je 

carrière, kortom, ben jij de juiste persoon? Ook je motivatie voor de functie en organisatie komen aan 

de orde. Soms worden er ook nog vragen gesteld over jouw normen en waarden om te kijken of die 

passen bij het bedrijf. 

 

Gelegenheid tot het stellen van vragen 

Mocht je geen vragen meer hebben dan kun je hier ook zaken bespreken die nog niet naar voren zijn 

gebracht. Wees voorzichtig met vragen rondom de salariëring en andere arbeidsvoorwaarden. Vaak is 

dit onderwerp meer geschikt om in een 2e sollicitatiegesprek te bespreken. 

 

Afsluiting 

Mocht het verloop van de procedure nog niet eerder besproken zijn dan is het handig om daar nu 

naar te vragen. 

 

Bron: Asatalent   



 

Tips & Tools 7: Sollicitatiegesprek tips 

Voorbereiding op vragen 
 

Veelgestelde vragen tijdens een sollicitatiegesprek: 

Persoonlijke vragen 

- Vertel eens iets over jezelf? 

- Vertel eens iets over je achtergrond? 

- Wat doe je in het weekend? 

- Volg je de actualiteiten? 

- Wat zijn je sterke punten? 

- Wat zijn je aandachtspunten? 

- Waarom wil je weg bij je huidige werkgever? 

 

Functiegerichte vragen 

- Wat weet je van de functie? 

- Wat vind je leuk aan deze functie? 

- En wat minder leuk? 

- Waarom vind je dat jij de juiste kandidaat bent?  

 

Bedrijfsgerichte vragen 
- Wat weet je van het bedrijf? 

- Waarom wil je bij het bedrijf werken? 

- Wat zou jouw bijdrage zijn aan dit bedrijf? 

- Wat zou jij willen veranderen aan het bedrijf? 

 

Competentiegerichte vragen 

Deze vragen hangen af van de functie waarvoor je solliciteert en de competenties die daarbij horen. Bij 

een commerciële functie horen andere competenties dan bij een financiële functie. Bij de eerste is een 

competentie als klantgerichtheid van belang, terwijl bij een financiële functie ‘analytisch 

denkvermogen’ erg belangrijk is. Maak voor jezelf een overzicht van de 3 tot 5 belangrijkste 

competenties als deze niet in de functieomschrijving staan en pas deze toe op de vragen: 

- Wat versta jij onder [competentie] (b.v. klantgerichtheid)? 

- Kun je een situatie schetsen waarin je [competentie] was? 

- Kun je een situatie schetsen waarin je graag [competentie] had willen zijn? 

- Vinden jouw collega’s dat je [competentie] bent? 

- Waaruit blijkt dat dan?  

 

Vragen gericht op mentaliteit en flexibiliteit 

- Wat wil je bereiken in je leven? 

- Welke functie wil je over vijf jaar hebben? 

- Ben je bereid te verhuizen? 

- Ben je bereid over te werken? 

 

Bron: Asatalent   



 

Tips & Tools 8: Sollicitatiegesprek terugkoppeling 

Terugkoppeling van gesprek 
 

Wacht niet passief af na je sollicitatiegesprek, zoals de meeste sollicitanten doen, maar onderscheid 
je met een brief na het sollicitatiegesprek. In een persoonlijke bedankbrief vestig je na 
sollicitatiegesprek nog een keer de aandacht op jezelf en val je positief op. Zo blijf je bij het vervolg 
van de selectieprocedure goed op het netvlies van de interviewer. 
 

Onderwerpen bedankbrief 

Je een zeer goede indruk hebt gekregen van het bedrijf en de functie. Je enthousiast bent geworden 

over... Het gesprek erg prettig was en dat je er een goed gevoel aan over hebt gehouden. Jouw 

interesse in de functie door het gesprek is versterkt. 

 

Maak je brief persoonlijk 

Verwerk informatie uit het gesprek in je brief. Hiermee maak je de ontvanger duidelijk dat het geen 

standaardbrief is, maar een persoonlijk bedankje. Bovendien blijkt daaruit dat je goed hebt geluisterd. 

Bijvoorbeeld: ‘U vertelde in ons gesprek dat u de vacature binnen 2 maanden wilt invullen. Ik verwacht 

dat mijn huidige werkgever akkoord zal gaan met ontslag per ..., zodat ik per die datum beschikbaar 

ben.’ Je kunt ook in de brief terugkoppelen naar een onderwerp dat een goede indruk maakte op je 

gesprekspartner. 

 

Afsluiting bedankbrief 

Vertel in de laatste alinea dat je uitziet naar een uitnodiging voor een tweede gesprek (of: een gesprek 

met de manager, hoofd P&O, directeur of wat in jouw geval de logische vervolgstap zou zijn). Je kunt 

vertellen dat je erg geïnteresseerd bent om kennis te maken met een collega van de afdeling. Hiermee 

toon je interesse in het bedrijf en de afdeling waar je mogelijk komt te werken. 

 

Timing 

Stuur het bericht kort na het sollicitatiegesprek, liefst nog dezelfde dag. Een verzorgde brief valt 

tegenwoordig meer op dan een e-mail. Maar als je weet dat de beslissing op korte termijn wordt 

genomen, dan kun je maar beter snel zijn en e-mailen. 

 

En tot slot ... 

Een correcte adressering en een juiste schrijfwijze van de naam van de contactpersoon zijn natuurlijk 

belangrijk. Stuur de brief naar de persoon of personen waarmee je het sollicitatiegesprek hebt 

gevoerd. Als je geen visitekaartje hebt gekregen met de juiste gegevens, bel dan een secretaresse of 

medewerker P&O om deze te vragen. Blijf zakelijk en beleefd ‘Met vriendelijke groet’ en dan je naam, 

adres en telefoonnummer. 

 

Bron: Asatalent 

  



 

Tips & Tools 9: Eigen bedrijf in 10 stappen 

Eigen bedrijf in 10 stappen 
 

Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp-er. Wat u ook kiest, u wilt 

goed voorbereid aan de slag. 10 belangrijke stappen op weg naar uw eigen bedrijf. 

 

Stap 1. Breng je kwaliteiten in kaart 

Doorzettingsvermogen, financieel inzicht en creativiteit: echte ondernemersvaardigheden. Breng deze 

in kaart. Laat zien waarin je uitblinkt en wat je nog kunt bijspijkeren. 

 

Stap 2. Verken de markt en bepaal je strategie 

Een goed idee is een goed begin. Maar je wilt je product of dienst ook verkopen. Wie zijn je klanten? 

En wat willen ze? Zoek uit waarin je beter of anders bent dan je concurrenten en bepaal hoe je de 

markt op gaat met jouw product of dienst. 

 

Stap 3. Regel je financiën 

Een financieel plan maakt deel uit van je ondernemingsplan. Maak een goed overzicht van wat je 

nodig hebt, wat de kosten zijn en hoeveel winst je denkt te gaan maken. 

 

Stap 4. Bedenk een bedrijfsnaam 

Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maakt duidelijk wat je te bieden heeft. Zet je 

bedrijf meteen op de kaart met een goede naam. 

 

Stap 5. Kies een rechtsvorm 

Je bedrijf heeft een juridische vorm nodig, de rechtsvorm. Welke je kiest, hangt bijvoorbeeld af van 

hoe je de aansprakelijkheid wilt regelen, of je alleen onderneemt of samen. 

 

Stap 6. Bereid je voor op belastingen 

Als ondernemer krijgt u te maken met de Belastingdienst. Je moet belasting betalen, maar je kunt ook 

profiteren van aftrekposten en fiscale regelingen. 

 

Stap 7. Stel algemene voorwaarden op 

Duidelijkheid voorop. Met algemene voorwaarden is voor je klanten helder wat ze van je kunnen 

verwachten, bijvoorbeeld wat de betalingstermijn is. 

 

Stap 8. Zorg dat je goed verzekerd bent 

Ondernemen is risico nemen. Gelukkig kun je je voor veel risico´s verzekeren, bijvoorbeeld voor 

arbeidsongeschiktheid. 

 

  



 

Tips & Tools 9: Eigen bedrijf in 10 stappen 

Stap 9. Informeer naar vergunningen en registreer je bedrijf 

Als ondernemer krijg je te maken met wetten en regels. Zo ben je verplicht om je bedrijf in te schrijven 

bij de KvK.  Je kunt je gelijktijdig aanmelden bij de Belastingdienst. Soms moet je je ook registreren bij 

een product- of bedrijfschap. 

 

Stap 10. En nu... klanten vinden 

Je ondernemingsplan is rond, de financiering is geregeld, je bedrijf ingeschreven bij de KvK. Je bedrijf 

is van start. Nu nog klanten vinden. Bijvoorbeeld via een netwerk. 

Nog een paar tips 

• Bespreek je plannen eerst met je partner en bespreek ook de risico’s. 

• Leg je plannen voor aan iemand die niet door een roze bril kijkt. 

• Reken jezelf niet rijk en onderschat onkosten niet. 

• Kijk vooruit en zorg voor klanten in de toekomst 

• Geen werk betekent geen inkomen. 

• Je hebt geen recht op een WW-uitkering. 

• Meer kosten dan opbrengsten neigt naar een faillissement. 

• Maak een plan en zorg voor een overzichtelijke boekhouding. 

• Reserveer geld voor belastingen en laat jeu niet verrassen door de Belastingdienst. 

• Geloof in jezelf en blijf in je visie geloven. 

• Blijf jezelf altijd ontwikkelen 

• Specialiseer je in een bepaald iets en neem niet alles aan. 

• Kijk altijd door de ogen van je klanten naar je bedrijf. 

• Leg afspraken met iedere opdrachtgever vast. 

• Zorg voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Bron: Kamer van Koophandel en Startbedrijf. 

 

  



 

Artikel 1: Talent of schijntalent 

Talent of schijntalent? 
Waarom competenties en CV soms schijn zijn. 
Gepubliceerd op 11 juni 2017 door Matthijs Goedegebuure 
 

De ideale sollicitant ... 

Iedere werkgever maakt het een keer mee: je hebt een sollicitant die betrouwbaar en opvallend 

gemotiveerd overkomt. CV klopt, verhaal klopt en je 

ervaart een klik. Een competentie-assessment toont aan 

dat meneer over de juiste capaciteiten beschikt. Je 

neemt deze sollicitant aan. Het inwerken verloopt 

probleemloos en je prijst jezelf gelukkig met deze 

aanwinst voor je team. Maar na een jaar merk je dat er 

iets mis is. De nieuwe werknemer meldt zich steeds 

vaker ziek. Hij komt in meetings minder overtuigend 

over en je ziet dat er steeds meer fouten worden 

gemaakt. 

Grote kans dat je iemand met een schijntalent hebt 

aangenomen. Een schijntalent is een serie vaardigheden 

die iemand noodgedwongen heeft ontwikkeld en 

waarvan zowel hij zelf als zijn omgeving gelooft dat dit 

zijn echte talent is. Dit kan vlak naast of juist ver van iemands echte talent staan: dat wat iemand van 

nature uit zijn mouw schudt, hem/haar heel makkelijk afgaat, als kind al graag deed, van geniet, 

zichzelf in kan zijn, energie van krijgt of iets unieks in heeft. Een schijntalent is aangepast gedrag, 

talent is natuurlijk gedrag. Een schijntalent levert probleemoplossingen. Een echt talent stimuleert 

liefde en plezier. 

 

Het schijntalent van het geparentificeerde kind 
Een voorbeeld: Nella is de oudste dochter uit een gezin met veel problemen die noodgedwongen een 

moeder-rol moest aannemen. Dit deed ze zo goed dat iedereen beaamde dat ze hulpverlener moest 

worden. Ze geloofde dat zelf ook, deed HBO-SPH, kwam in een organisatie met veel problemen en 

werd binnen twee jaar afdelingsmanager. Dit ging haar goed af. Ze bouwde een CV op van diverse 

managementfuncties en op haar 41e wordt Nella aangenomen als zorgmanager in een zorginstelling. 

En dan ontstaan tot ieders verrassing de eerste barsten in haar carrièreplaatje. Zij probeert dit te 

compenseren met extra rust, vitaminepillen en voedingssupplementen. Dit lijkt echter niet aan te slaan 

en ze wordt steeds onzekerder over zichzelf en haar carrière en laat steeds meer steken vallen tot er 

ingegrepen moet worden. Ze belandt in een burnout waarin ze zichzelf volledig kwijt lijkt te zijn. Ze 

krijgt het advies een tijdje rust te nemen en vooral leuke dingen te doen, maar Nella weet werkelijk 

niets te bedenken ... 

Nella is één van de vele voorbeelden van mensen die zich bij ons aanmelden voor behandeling van 

burnout of voor een outplacement-traject. Mensen in dit soort situaties hebben het gevoel de weg 

kwijt te zijn en hebben geen idee meer wat hun talent is of hoe hun loopbaan verder moet. Sommigen 

houden zich vast aan de logica van hun CV, anderen belanden in een identiteitscrisis omdat alles wat 

ze meenden te weten over zichzelf is ingestort. ‘Ik dacht dat ik een echte hulpverlener was, maar nu 

weet ik het niet meer ...’. ‘Eindelijk heb ik de functie bereikt waar ik altijd naar toe heb gewerkt, en nu 

stort ik in ... ‘. ‘Wat is er me aan de hand? Waar word ik dan nog wel blij van?' 

Een ‘Schijntalent’ is een logisch geheel van vaardigheden die iemand noodgedwongen moest 

ontwikkelen en die tot een herkenbare rol zijn uitgegroeid. Nella kwam in de rol van ‘hulpverlener’ 

Waarom storten de beste zorgmanagers soms in? En 
hoe kan je topverkoper gaandeweg veranderen in je 
vijand? 
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terecht om het gezin draaiend te houden en een beschamende puinhoop te voorkomen. We noemen 

dit het ‘geparentificeerde’ kind. Deze rol werd een veilig houvast voor Nella, dus ook in andere sociale 

situaties nam ze deze rol automatisch in. Zo ontwikkelde ze een hulpverleners-imago en werd door 

mensen daarin bevestigd. Door deze bevestiging, en door de veiligheid van deze rol, ging zij zelf ook 

geloven dat dit haar talent was. Een schijntalent dat na twintig jaar instortte. 

 

Het schijntalent van de vechter 

Een ander voorbeeld: David heeft een taalprobleem. Hij heeft drie oudere broers die allemaal HBO en 

WO studies volgen. Vanwege zijn taalproblemen haalt hij met veel moeite een MBO-diploma. Hij werkt 

er keihard voor, zit vijf uur per dag aan zijn huiswerk en iedereen heeft veel respect voor hem. 'Jij bent 

een echte volhouder, jij gaat het nog ver schoppen'. Zijn broers worden allemaal directeur en David 

voelt dat hij ook die uitdaging aan moet gaan. Met hard werken moet dat lukken. Hij werkt jarenlang 

als verkoper tot er bij een goede klant een vacature als directeur vrijkomt. David weet zich daar ook 

goed te verkopen en overtuigt met zijn inzet en ervaring in de branche. ‘Ik ben een vechter; ik ga tot 

het uiterste voor de zaak’ zegt hij in het sollicitatiegesprek. Hij wordt aangenomen, maar na twee jaar 

ontstaan er steeds meer spanningen tussen hem en de andere directieleden. Hij heeft het gevoel dat 

ze hem niet serieus nemen. De spanningen lopen zo hoog op dat hij op non-actief wordt gezet. Hij 

neemt een advocaat in de arm en start een juridische procedure tegen het bedrijf. 

 

Een schijntalent vult een gat 

Waar Nella een gat in het ouderlijk gezin moest opvullen, moest David een gat in zichzelf opvullen. 

Door zijn taalproblemen leefde hij als kind in een spannende wereld waarin er steeds iets van hem 

werd verwacht dat hij eigenlijk niet kon. Het creëerde een gat in zijn zelfbeeld en zijn zelfvertrouwen. 

Hij moest of toegeven aan het gevoel minder te zijn dan anderen, of vechten voor zijn plekje tussen 

anderen. Hij ging voor het tweede en maakte van vechten zijn imago, zijn rol, zijn houvast. Als 

verkoper ging het goed met zijn 'vecht-talent', maar als directielid krijgt hij het gevoel dat hij tegen de 

andere directieleden moet vechten wat tot allerlei spanningen leidt. Met de rechtszaak die hij start 

tegen het bedrijf wordt hij een trieste karikatuur van zijn schijntalent. 

 

Hoe herken je schijntalent? 

Het is voor iedere werkgever en assessmentbureau belangrijk om echt talent van schijntalent te 

onderscheiden. En natuurlijk is het voor ons allemaal belangrijk om schijntalent te onderscheiden van 

je echte talent. Hoe doe je dat? Allereerst door je bewust te worden dat er zoiets bestaat als een 

'schijntalent' en door eens zorgvuldig over je zelf of je worstelende werknemer na te denken. En vooral 

met hem of haar te praten. Want het vaststellen van een schijntalent wil niet zeggen dat iemand niet 

meer in de huidige functie past. Misschien moet die op een andere manier, vanuit iemands echte 

talent, ingevuld worden. 

Hieronder nog een paar tips en vragen die je kunnen helpen in dit proces. 

 

Heeft iemand echt plezierige hobby’s? Sommige mensen zijn zo’n karikatuur van hun schijntalent 

geworden dat ze geen echte hobby’s hebben ontwikkeld, of alleen maar functionele hobby’s. Denk 

bijvoorbeeld aan psychologieboeken lezen, vrijwilligerswerk bij hulporganisaties of 

huiswerkbegeleiding voor het geparentificeerde kind als Nella. Of aan allerlei voorzittersrollen, 

bestuursfuncties en netwerkclubs voor een vechter als David. Het lijkt een sluitend geheel, maar als je 

goed kijkt kan het een aanwijzing zijn dat je met een schijntalent te maken hebt. 

Heeft iemand een droom? Niet iedereen heeft een droom heb ik gemerkt en dat hoeft ook niet, maar 

mensen die vastzitten in een schijntalent hebben per definitie geen connectie met hun ‘droom’. En als 

ze toch een droom verwoorden, voelt dat vaak meer als een verplicht moreel doel dan als iets dat uit 

liefde en passie is ontstaan.  
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Wees voorzichtig met competentietests. Competentietests brengen iemands aangeleerde 

vaardigheden van de afgelopen twee jaar in kaart en maken geen onderscheid tussen echt talent en 

schijntalent. Alleen een uitgebreid onderzoek waarin persoonlijkheid, intelligentie, interesse en 

levensloopinformatie in kaart wordt gebracht kan schijntalent vaststellen. 

Kijk uit met 360-graden feedback. Iemand met een overtuigend schijntalent, zal door zijn referenten 

juist in zijn of haar schijntalent bevestigd worden. Referenten die de persoon al sinds kindertijd 

kennen, kunnen soms belangrijke informatie verschaffen over iemands echte talent. 

Waar had iemand als kind plezier in? Wat iemand als kind al graag deed, het speelgoed waar hij of 

zij mee speelde, de manier waarop, de materialen waar iemand graag mee omging, de favoriete 

speelplekken, de rol die iemand in een groep vaak innam, de positie die iemand tussen vriendjes had 

of favoriete vakken op de basisschool kunnen veel zeggen over iemands aangeboren talent. Als dit erg 

afwijkt van het talent dat nu op de voorgrond lijkt te staan, vraag dan goed door naar het verhaal 

hierachter. Een eenvoudige gratis test die vroegkinderlijk talent in kaart brengt is de Oertalent-test. 

Is er sprake van overcompensatie? Overcompensatie is de neiging om (vermeende) tekortkomingen 

of problemen op een extreme manier op te lossen. Voorbeelden van actieve overcompensatie zijn: te 

veel uren maken, te veel controles, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, te veel rapporteren of te veel 

willen organiseren, automatiseren of niks delegeren. Er kan ook juist sprake zijn van passieve 

overcompensatie, bijvoorbeeld uitstellen, wegdromen, niks rapporteren, ziek melden of 

vermijdingsgedrag (telefoontjes vermijden, klanten verwaarlozen, zaken vergeten). Overcompensatie 

kan een aanwijzing zijn voor werken vanuit een schijntalent. 

Tenslotte: mensen die jarenlang vanuit een schijntalent hebben gewerkt zijn mensen om heel zuinig op 

te zijn. Ze hebben of een groot verantwoordelijkheidsgevoel of een enorme drive, en niet zelden 

allebei. Ze zijn blijkbaar in staat om jarenlang iets vol te houden dat niet echt bij hen past. Stel je voor 

dat zij hun werk kunnen gaan doen op een manier die wel bij hen past; dan raakt hun toewijding 

verweven met echt werkplezier. Dan kunnen dit juist weer opnieuw je toptalenten worden; succesvoller 

dan ooit. Maar nu vanuit hun natuurlijke talent, bevrijd van de rol van hun schijntalent. 

Dit is een beknopt artikel om bewustwording te stimuleren. Er is natuurlijk nog veel meer over te 

zeggen maar dan is het niet meer geschikt voor LinkedIn. Wil je meer weten over het onderscheid 

tussen talent en schijntalent van jezelf of je werknemer? Mail of bel: 078-6414563.  
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Wat is een talentassessment? 
Waarom een competentietest of selectie-assessment geen 

talentassessment is. 

Gepubliceerd op 8 juli 2017 door Matthijs Goedegebuure 

 

Googelde je tien jaar geleden op ‘talentassessment’ dan kreeg je amper hits. Googel je nu, dan 

zie je dat vrijwel elk assessmentbureau een ‘talentassessment’ aanbiedt. Maar wat is een 

talentassessment precies? Wat is het verschil met selectie-assessments, ontwikkelassessments en 

competentie-assessments? Er zijn grofweg twee soorten assessments in de assessmentwereld: 

functiegerichte assessments en talentgerichte assessments. 

 

Functiegerichte assessments 

Een functiegericht assessment onderzoekt 

je geschiktheid voor een bepaalde functie. 

De werkwijze is simpel: de functie wordt 

vertaald in een aantal competenties 

(functieprofiel). Een assessmentbureau test 

jou vervolgens op deze competenties. Jouw 

scores worden vergeleken met het 

functieprofiel en zo wordt vastgesteld of je 

wel of niet de geschikte sollicitant bent. 

Veel selectie-assessments worden zo 

uitgevoerd. 

Deze methode is discutabel. Allereerst 

omdat het functieprofiel al een interpretatie is van de opdrachtgever over hoe deze functie ingevuld 

moet worden. Die interpretatie is vaak gebaseerd op positieve of negatieve ervaringen met de laatste 

personen in die functie. Het is de vraag of die interpretatie altijd de beste is. Iemand kan diezelfde 

functie op een andere manier misschien nog veel effectiever invullen. 

Ten tweede is het testen van competenties dubieus omdat je als kandidaat prima kunt scoren op 

competenties die niet bij je natuurlijke werkstijl of talent horen. Als je net twee jaar in het onderwijs 

hebt gewerkt zonder dat dit bij je paste, zul je op veel onderwijscompetenties toch goed scoren. 

Simpelweg omdat je het net twee jaar hebt gedaan. Je competentieprofiel toont je ervaring, maar niet 

per definitie je natuurlijke talent. 

Je competentieprofiel toont niet per definitie je natuurlijke talent  

De term ontwikkelassessment wordt soms gebruikt voor een competentie-onderzoek dat in kaart 

brengt in hoeverre je nog moet groeien in de vastgestelde competenties voor jouw functie. Het is dan 

eigenlijk een verlengde van een selectie-assessment. Soms ook om je potentieel in kaart te brengen; 

dan lijkt het meer op een talentgericht assessment. 

 

Talentgerichte assessments 

In een talentgericht assessment is de focus niet je geschiktheid voor een bepaalde functie maar jouw 

natuurlijke unieke talent. Dat is een totaal andere insteek. Een assessmentbureau kan dan niet volstaan 

met een ‘wel geschikt’ of ‘niet geschikt’, maar moet jouw natuurlijke talent definiëren. Het is geen 

profielen vergelijken, maar een onderzoek naar jouw succesfactoren. Dat hoort per definitie een veel 
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uitgebreider onderzoek te zijn omdat we nu niet naar een klein aantal specifieke competenties uit de 

vacaturetekst zoeken, maar in de volle breedte van jouw leven op zoek gaan naar jouw unieke talent. 

Dat vraagt een heel andere manier van onderzoek en analyse. Let op, want niet alles wat onder de 

noemer ‘talentassessment’ wordt verkocht is dat ook echt. Soms is het slechts een trendy naam voor 

een functiegericht competentie-assessment dat aangeboden wordt als talent-analyse. 

Een talentassessment moet onderscheid kunnen maken tussen je natuurlijke talenten en je 

(noodgedwongen) ontwikkelde competenties. Dat betekent dat er dieper ingezoomd moet worden op 

het DNA, de bouwstenen van je talenten. Binnen Talentassessment.nl hebben wij ons hier in 

gespecialiseerd. Onze werkwijze is dat wij al je sterktes vanuit drie invalshoeken onderzoeken en 

vervolgens analyseren hoe deze elkaar versterken of juist verzwakken. Onze psychologen worden bij 

die analyse ondersteund door geavanceerde kunstmatige intelligentie-software die de samenhang 

tussen 700 testscores op het gebied van intelligentie, karakter en interesse nauwkeurig in kaart brengt. 

Hierin wordt met alles rekening gehouden: van je scores op intelligentietests tot en met je favoriete 

kinderspeelgoed. Tests afnemen en profielen vergelijken kan iedereen; de samenhang tussen 

testuitslagen analyseren is een ambacht. En talent overtuigend definiëren is een passie. 

Het feit dat onze psychologen zowel binnen de GGZ als binnen de assessmentbranche actief zijn, 

houdt ons fris en scherp. Wij zien dagelijks mensen die burnout zijn geraakt doordat ze iets moesten 

leveren dat niet bij hun natuurlijke talent past. Dit versterkt niet alleen onze inzichten in het vaststellen 

van talent, maar ook onze passie om de beste talentassessments van Nederland te leveren. En om 

voorop te blijven lopen in de voortdurende ontwikkeling daarvan. 

 

Invalshoek 1: Persoonlijkheid – je werkstijl 

De eerste invalshoek is je persoonlijkheid. Wij zetten de beste wetenschappelijk ontwikkelde 

persoonlijkheidstests in om de sterke punten van jouw persoonlijkheid, jouw karakter, in kaart te 

brengen. Je persoonlijkheid zegt alles over jouw werkstijl en de werksetting die het best bij jou past. 

Een eenvoudig voorbeeld: je hebt introverte en extraverte mensen. Extraverte mensen zijn in hun 

element in een drukke kantoortuin of midden in een hectisch team met veel vragen, praatjes of 

telefoontjes. Ze krijgen energie van directe interactie. Introverte mensen zijn na twee uur in zo’n 

werkomgeving al mentaal moe. Hun kaarsje gaat juist uit van hectiek. Zij presteren veel beter op een 

rustige werkplek waar ze de deur achter zich dicht kunnen doen om zich in hun eentje te focussen op 

hun werk. Ze hebben liever indirecte interactie (mails, apps, notificaties) en krijgen energie van 

individueel zelfstandig denken, analyseren, creëren en testen. Daar worden extraverte mensen na twee 

uur juist moe van. Zij hebben sociale prikkels nodig. 

Dit is een bekend voorbeeld, maar zo zijn er meer persoonlijkheidskenmerken die alles zeggen over 

jouw ideale werkstijl en -setting. Die kenmerken brengen we zorgvuldig in kaart. Maar je 

persoonlijkheid zegt nog niet alles over je talent. Want naast je persoonlijkheidsprofiel heb je ook een 

intelligentieprofiel. Niet alles wat bij je karakter past, past ook automatisch bij je intellectuele 

capaciteiten. Je kunt qua karakter een typisch schrijversprofiel hebben, maar of daar ook je 

succesfactor zit hangt ook af van je taalvaardigheid. 

 

Invalshoek 2: Intelligentie – je werkgemak 

De tweede invalshoek betreft daarom je intelligentie. De vraag daarbij is niet zozeer hoe slim je bent, 

want dat blijkt wel uit wat je allemaal hebt gedaan, maar wat gaat jou heel makkelijk af? Wat doorzie jij 

sneller dan de meeste anderen? Wat schud je qua inzicht zo uit je mouw? Waar heb jij een extra 

knobbel voor? Maar ook: wat kost jou juist meer tijd en moeite? 

Waar je persoonlijkheidsprofiel alles over je werkstijl zegt, zegt je intelligentieprofiel alles over je 

werkgemak. Dit is natuurlijk een essentieel onderdeel van je talent. Als je je beroep kunt maken van 
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dat wat je makkelijk afgaat, ben je slim bezig. Toch hebben veel mensen de neiging dat wat hen 

makkelijk afgaat juist als ‘niks bijzonders’ te beschouwen. Je hoeft er niet ‘je best’ voor te doen.  

Het lijkt dat Nederlanders 'je best doen' vooral associëren met iets waar je niet zo goed in bent maar 

wat je met veel pijn en moeite toch voor elkaar krijgt. Het zit misschien in onze volksaard. Wij wonen 

onder de zeespiegel; dat kan eigenlijk niet, maar met allerlei deltawerken, dijken, sluizen en een hoop 

wilskracht lukt het ons. Wat eigenlijk niet kan, scoort. Toch ben ik ervan overtuigd dat je talent juist 

datgene is wat je makkelijk afgaat. ‘Je best doen’ is niet primair investeren in je zwaktes, maar vooral 

investeren in je sterktes. 

In een intelligentie-onderzoek testen we je daarom op acht deelterreinen om te zien waar jouw 

sterktes liggen. Alles komt langs, van theoretisch redeneren tot en met technisch inzicht en taalgevoel. 

Dit is overigens één van de redenen waarom onze assessments niet de goedkoopste zijn. 

Intelligentietests zijn de duurste tests voor assessmentbureaus om in te kopen. Bovendien mogen 

sommige intelligentietests alleen door geregistreerde psychologen worden afgenomen in een 

gecontroleerde testomgeving. Sommige bureaus volstaan met twee, drie of vier 

intelligentieonderdelen om kosten te besparen of laten dit volledig achterwege. Bij 

Talentassessment.nl zetten we altijd acht deeltests in omdat we geen detail van je talent willen missen. 

Maar ook je karakter en intelligentie zeggen nog niet alles over je talent. Als je qua persoonlijkheid een 

schrijversprofiel hebt, en je intelligentieprofiel sluit daarbij aan met hoge scores op taalgevoel en -

vaardigheid, dan moet je het ook nog leuk vinden om er succesvol mee te kunnen zijn. Daarom is er 

nog een derde invalshoek. 

 

Invalshoek 3: Interesse - werkplezier 

De derde invalshoek zijn je interesses. Waar je persoonlijkheid alles over je werkstijl zegt, je 

intelligentie over je werkgemak, zegt je interesseprofiel alles over je werkplezier. Interesse is een ander 

woord voor nieuwsgierigheid. Wat prikkelt jouw hersencellen om verder te zoeken, om ergens meer 

van te willen weten? Nieuwsgierigheid geeft energie. Het stuwt je richting kennis, oplossingen, ideeën. 

Als je je beroep kunt maken van dat wat jou energie geeft, ben je goed bezig. Daarom is deze derde 

invalshoek ook een belangrijk onderdeel van een talentassessment. 

Nu zijn interessetests de minst betrouwbare tests in de psychodiagnostiek. Als je drie online 

interessetests invult krijg je mogelijk drie verschillende 

uitslagen. Om daar toch een betrouwbaar beeld van te 

krijgen hebben wij een aantal van de beste interessetests in 

onze assessments verwerkt. Ik waarschuw onze klanten 

altijd: bereid je erop voor dat je tot vervelens toe allerlei 

activiteiten en beroepen in volgorde van voorkeur moet 

zetten. Daarnaast zetten wij ook open vragenlijsten in over 

je favoriete speelgoed als kind, je favoriete vakken op 

school, je gedrag als kind en nog een heleboel andere 

zaken die alles over jouw natuurlijke plezier zeggen. 

Bij de Professional en Executive versies zit ook een 

talentinterview. Er wordt je gevraagd materiaal mee te 

nemen waar jij zelf aan hebt gewerkt. Dat nemen we door tijdens het interview en de conclusies 

daarvan worden verwerkt in de analyse. Het interview geeft ons de gelegenheid ook een beleving en 

een goede indruk van jou en je werk te krijgen die ons helpt bij het interpreteren van alle testuitslagen. 

 

Referenten – zien wat jij niet ziet 

Naast deze drie invalshoeken vragen wij je ook om acht referenten aan te dragen: mensen waar jij 

vertrouwen in hebt en die het leuk vinden om je te helpen. Zij krijgen van ons een keurige mail met 
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het verzoek anoniem een online vragenlijst over jou in te vullen. Soms zien anderen jouw kwaliteiten 

beter dan jij zelf. Dit is een adaptieve vragenlijst. Geeft een referent aan dat hij jou al vanaf je kindertijd 

kent, dan krijgt hij of zij automatisch ook een aantal vragen over jouw kindertijd. We luisteren goed 

naar wat jouw referenten over je zeggen; dit geeft ons waardevolle informatie over je talent. 

 

Analyse 

Zodra al deze gegevens verzameld zijn, begint de analyse. Onze uitdaging is om op basis van deze 700 

paramaters vast te stellen waar de sterke punten uit je persoonlijkheid, je intelligentie en je interesses 

elkaar overlappen en versterken. Niet alles wat bij je karakter past, past automatisch bij je intelligentie. 

En je intelligentiesterktes matchen nooit één op één met je interessesterktes. Waar overlappen deze 

wel? In welke situaties? In welke rol? In welke taken en verantwoordelijkheden? In welke setting? Deze 

analyse kost tijd en daarom geven wij altijd aan dat we zeker tien werkdagen nodig hebben voor het 

rapport rond is. 

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat wij afraden om alleen maar een persoonlijkheidstest (bijvoorbeeld 

DISC of Big Five) in te zetten als talent-test, of om alleen maar interesses, speelvoorkeuren, intelligentie 

of competenties te testen. Voor een goed onderbouwde vaststelling van talent heb je alle drie deze 

invalshoeken nodig. Daarmee is elke vraag over talent te beantwoorden. Dat garanderen wij bij ons 

Professional onderzoek. Je mag net zo lang en vaak terugkomen met vragen over je talent als je wilt. 

Daar worden geen extra kosten voor berekend. Behalve als het om coachings-vragen gaat zoals ‘Ik 

weet nu wat mijn talent is, maar hoe ga ik dat nu toepassen in mijn werk?’ of ‘Ik ga als zzp-er beginnen 

met mijn talent, maar hoe pak ik dat aan?’. 

 

Rapport 

Bij een talentassessment vinden wij het cruciaal dat het rapport overtuigt. Want als jij overtuigd bent 

van je talent, kun je ook anderen overtuigen. Daarom hebben wij gekozen voor een uitgebreid rapport 

van ruim 60 pagina's waarin je stap voor stap kunt meekijken hoe wij tot de uiteindelijke talentdefinitie 

zijn gekomen. Je kunt hier een demorapport bekijken. 

Een talentassessment is dus meer dan een veredeld selectie-assessment of een opgepoetste 

competentietest. Het is een gedegen, uitgebreid onderzoek naar de mooiste dingen die jou 

toevertrouwd zijn. Een waardevolle beschrijving van wat jij toevoegt aan deze wereld. En een 

onderzoek dat je waarschijnlijk maar één keer in je leven doet. Dat moet dus het beste van het 

beste zijn. Dat is ons talent, en daar doen wij graag ‘ons best’ voor!  
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Zelfkennis: de basis van goed leiderschap. 
Acht vragen over je zelfinzicht en je kwetsbaarheid. 
Gepubliceerd op 9 september 2017 door Matthijs Goedegebuure 

 

'Zelfkennis is het begin van alle wijsheid' zei Socrates lang geleden al. Wie wijs wil zijn, moet 

zichzelf durven tegenkomen. Dit geldt zeker voor leiders. Een leider die zichzelf niet kent, leert 

niemand kennen. Een leider die zijn eigen hart kent, kent het hart van zijn mensen. 

Ga maar na: een gevoelige leider die zijn 

gevoeligheid niet kent en aanvaardt, kan ook 

geen verbinding maken met de gevoeligheid 

van anderen. En kan ook zijn voorsprong als 

gevoelige leider niet inzetten. Bovendien ben 

je jezelf niet als je moeite hebt met je 

gevoeligheid. Als jij jezelf niet bent, hoe 

zouden anderen wel zichzelf kunnen zijn 

onder jouw leiderschap? Of hoe zou je je 

mensen kunnen motiveren om hun 

gevoeligheid in te zetten in jouw organisatie? 

Een bescheiden leider die denkt dat hij assertief en kritisch moet zijn, is zichzelf niet. Hij vecht tegen 

zijn kwetsbaarheid. Hij moet zijn bescheidenheid en meelevendheid onderdrukken en assertieve 

kunstjes vertonen om zichzelf tevreden te stellen. Dat zal ook nooit lukken want kritisch doen naar 

anderen past niet bij hem. En dan te bedenken dat onder de meest succesvolle leiders juist veel 

bescheiden persoonlijkheden zitten ... 

Een introverte leider die de kracht en de gevaren van zijn introversie niet kent en hanteert, zal na een 

dag vol pogingen om extravert te doen 's avonds uitgeblust thuis komen. Om dan een karikatuur te 

worden van zijn introverte kant: in zichzelf gekeerd, solistisch en moeilijk benaderbaar. Wat jammer 

voor zijn team, en wat jammer voor zijn geliefden ... 

 

Natuurlijke autoriteit begint met het 
aanvaarden van je kwetsbaarheid 

 

En zo kan ik nog even doorgaan over de leider die juist ongevoelig is, of erg extravert, of heel 

behoudend, kritisch, perfectionistisch, chaotisch, ... Allemaal karaktereigenschappen waar zowel je 

kracht als je kwetsbaarheid in zit. Of over de leider met dyslexie, dyscalculie, ... Of over de leider met 

onverwerkte trauma's, verdriet, eenzaamheidsgevoelens, angsten, schaamte, schuldgevoel, wroeging, 

zelfhaat, ... 

Wanneer jij als leider investeert in zelfkennis, groeit je mensenkennis. Maar ook je zelfbeheersing, je 

nederigheid, je echtheid, je vrijheid, je relaties, je liefde. En daarmee de kracht van jouw 

persoonlijkheid. Je hoeft minder gebruik te maken van macht omdat natuurlijke autoriteit begint met 

het aanvaarden van je kwetsbaarheid. Want autoriteit heeft alles te maken met 'echt' zijn. 

Hoe minder discrepantie er is tussen je persoonlijkheid en je leiderschapsstijl, hoe authentieker je als 

leider zult zijn. Hoe harder je je verzet tegen je kwetsbaarheden, hoe kleiner je bewegingsvrijheid als 

leider. Vrijheid begint met zelfkennis. En zelfkennis begint met de bereidheid om in de spiegel van je 

ziel te kijken. 
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Een talentassessment is daarom een uitgebreide, glasheldere spiegel: 60 pagina's over jezelf. Je komt 

helder in beeld. Wie je wel bent en wie je niet bent. Wat je wel in huis hebt en wat je niet in huis hebt. 

Daar geloven wij in: in leiders die overtuigd zijn van hun talent, maar ook helder hebben wat hun 

gebrek is. Dat zijn de leiders van de toekomst. Zij verbinden. Zij krijgen goodwill. Zij overtuigen 

anderen dat ze nodig zijn. Zij creëren veiligheid voor anderen om zichzelf te kunnen zijn. Want zij 

voelen zich ook veilig bij zichzelf. 

 

8 vragen om je zelfkennis in te schatten 

1. Verbaas je je vaak over de manier waarop mensen op jou reageren? 

2. Heb je vaak het gevoel dat anderen je geen eerlijke kans geven? 

3. Maakt kritiek je meestal onzeker of geïrriteerd? 

4. Moet je vaak een rol spelen in je functie? 

5. Voel je je vaak uitgeblust na een werkdag? 

6. Voel je je vaak onbegrepen of alleen op je werk? 

7. Bedenk je vaak 'psychologische strategieën' om iets voor elkaar te krijgen? 

8. Gedraag je je in je vakanties en hobby's echt anders dan in je werk? 

 

Hoe meer vragen je met 'ja' beantwoordt, hoe groter de kans dat je zelfkennis nog te beperkt is om 

een authentieke leider te zijn. Het onder ogen zien en aanvaarden van je kwetsbaarheid zal je sterker 

maken. 
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‘Mijn simpele YouTube filmpje bracht me in 

Nashville’ 

Veertien dagen te gast op de farm van Johnny Cash. Hoe passie je brengt 

naar de plek waar het vandaan komt. 

Gepubliceerd door Cashflow3 op 13 mei 2016 

 

De Nederlandse talent-psycholoog en Cash-vertolker Matthijs Goedegebuure is veertien dagen te 

gast geweest op Bon Aqua, de voormalige farm van Johnny Cash. ‘Het centrum van mijn 

universum’ noemde Cash deze plek. Hij schreef er songs, boeken en trok zich er regelmatig terug 

voor inspiratie en meditatie. Soms alleen, soms met één van zijn kinderen. Matthijs was er deze 

maand om aan zijn boek te werken. Dat boek gaat over de invloed van muziek op zijn leven, vooral 

de songs van Johnny Cash. 

‘Dit is een van de meest onwaarschijnlijke ervaringen van mijn hele leven’ vertelt Matthijs die net 

terug is uit Tennessee. ‘Ik zing al vanaf mijn veertiende jaar vrijwel dagelijks een paar Cash-nummers; 

ik ben nu 48. Dat ik dit mag meemaken is een geschenk uit de hemel. Van die veertien dagen was ik 

acht dagen helemaal alleen op dit prachtige, uitgestrekte landgoed en lag ik op mijn rug in hetzelfde 

gras waar Johnny Cash ook inspiratie kreeg voor zijn schrijfwerk. Ik zat op zijn geliefde plek aan een 

beekje, sliep in zijn slaapkamer, at in zijn keuken. Ik speelde op zijn gitaar en ik scheerde me aan zijn 

wastafel. Ik zou me geen betere plek op de wereld kunnen fantaseren om dit boek te schrijven.’ 

Overal in Tennessee waar Matthijs zijn verhaal vertelde, kregen mensen kippenvel, wilden ze email-

adressen uitwisselen of gingen ineens allerlei deuren open. ‘De gids van Studio B in Nashville wilde 

me na de rondleiding gelijk apart spreken. Ik kwam ergens om als gast een live radio-uitzending bij te 

wonen, maar ik werd gelijk naar het podium gehaald om met de band een paar Cash-covers te 

zingen. Zonder te repeteren live op de radio met echte country-muzikanten inclusief een van de 

beste steel-gitaristen van Tennessee. Ik vertelde de gasten en de luisteraars dat ik al vanaf mijn 

twaalfde jaar naar hun muziek luister en dat het voor mij een grote eer was om daar te mogen staan. 

Ik werd met gejuich en applaus ontvangen alsof ik de verloren zoon was die terugkeerde uit het verre 

Europa. Dat kun je toch niet verzinnen zoiets ... ? Ik moest echt af en toe in mijn armen knijpen om 

zeker te weten dat ik niet droomde.’  
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Het hele verhaal begon toen Matthijs vier jaar 

geleden zijn stem kwijtraakte . ‘Het drong 

ineens heel diep tot me door dat het 

misschien nu voorgoed voorbij was. Ik zong al 

sinds mijn veertiende vrijwel elke avond 

nummers van Johnny Cash. ‘Late and alone’ 

in mijn woonkamer of studeerkamer. Ik moet 

eerlijk bekennen dat ik dan in gedachten 

altijd een zaal vol mensen voor me zag. Dat 

stimuleerde me om zo goed mogelijk te 

zingen en de typische boom-chicka-boom 

sound van Luther Perkins (gitarist van Cash) 

zo perfect mogelijk te spelen. Ik realiseerde 

me pas dat ik er echt meer mee wilde doen 

toen het te laat leek. Ik heb toen een besluit genomen: zodra ik weer iets kan zingen neem ik gewoon 

met de webcam van mijn laptop een YouTube filmpje met Cash covers op.’ Matthijs kreeg na een 

paar maanden zijn stem terug en deed dit. ‘Ik stimuleer mijn cliënten altijd om de wereld als een 

grote akker te zien en hun talent als een klein zaadje dat ergens gezaaid moet gaan worden. Maar 

met mijn eigen liefde voor muziek had ik dat nog nooit gedaan. Het voelde als het zaaien van een 

zaadje op een eindeloos grote akker’. 

Het duurde negen maanden tot er iets onverwachts gebeurde. Een plaatselijke predikant 

organiseerde een Johnny Cash kerkdienst en nodigde Matthijs uit om te zingen. ‘Het filmpje had zijn 

weg gevonden naar de persoon voor wie het was bestemd; wie had kunnen denken dat dat een 

dominee uit mijn eigen dorp was?’ De Johnny Cash kerkdienst kreeg veel media-aandacht en de kerk 

barstte uit zijn voegen. Matthijs startte snel een band, maakte de muzikanten wegwijs in country, 

rockabilly en Cash-songs en voordat er goed gerepeteerd kon worden waren ze al live op de radio en 

op TV. ‘Achteraf gezien ging dat veel te snel. We zaten onderweg in de auto naar de radio- en Tv-

studio’s de akkoordenschema’s nog door te nemen omdat geen van de bandleden de nummers al 

kende, maar je zit in een flow en je doet het gewoon. Vooral die Tv-optredens waren niet onze beste 

performances, maar het zette de band wel ineens op de kaart.’ 

In de afgelopen drie jaar trad Cashflow3 op in theaters, kroegen, kerken, eetcafés en op festivals. ‘Ik 

mag echt met fantastische muzikanten spelen, het zijn topmuzikanten en topgozers die uitstekend 

kunnen improviseren. We maken de gekste dingen mee tijdens en rond die optredens. In november 

2015 gebeurde er weer iets onverwachts. Een bezoeker van één van onze shows, Wim Biesheuvel, ik 

denk de grootste Cash-fan van Nederland, was op een opmerkelijke manier in contact gekomen met 

de eigenaar van Johnny Cash’s farm. Hij was 

er zelf geweest en vond dat ik hem moest 

spreken. Dat heeft hij geregeld. Ik heb via 

Skype met deze man gesproken. We 

deelden onze verhalen en we hadden zo’n 

klik op dat hij me uitnodigde om een paar 

weken op de farm aan mijn boek te werken. 

Hij schrijft zelf ook boeken, is net zo gelovig 

als Johnny Cash en ik zelf en heeft een 

enorme passie om de muzikale en spirituele 

erfenis van Cash met de wereld te delen. Ik 

1. Matthijs op de veranda van Johnny Cash's farm; favoriete 
schrijfplek van Johnny en Matthijs. 

2. Cashflow3 tijdens hun eerste TV-optreden in 2013 
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wist meteen dat ik deze kans moest aangrijpen.’ 

‘Wat ik daar heb meegemaakt is onbeschrijfelijk. Bon Aqua ligt midden in Hickman County, het 

armste gebied van Tennessee. Mensen hebben daar geen geld om een kaartje voor de Grand Ole 

Opry of andere country-shows te kopen. Johnny Cash leefde op goede voet met deze mensen en gaf 

er in de jaren zeventig soms gratis concerten in een klein gebouwtje op steenworp afstand van de 

farm. Ik heb mensen gesproken die daar bij waren. Ik heb het tussen deze mensen zo goed naar mijn 

zin gehad, dat ik allerlei trips naar bezienswaardigheden in Nashville en Memphis heb gecanceld. 

Nashville is fantastisch, maar het is ook de stad van de glitter, glamour, studio’s, musea, straten vol 

muziekcafe’s. Daar zingen ze OVER de country, maar in Hickman County was ik IN de country. 

Iedereen die ik daar sprak had iets met muziek: songwriters, radiomakers, muzikanten, zangers, 

opnametechnici, schrijvers van artikelen, etc. En de farm is zo mooi, zo mooi. Ik dacht steeds: ik ben 

gek als ik hier vandaag niet blijf. Ik doe het gewoon. De Hall of Fame in Nashville of de Rymann kan ik 

altijd nog een keer bezoeken.’ 

‘De rode draad in mijn boek is dat mensen die elkaar niet kennen, toch een enorme rol in elkaars 

leven kunnen spelen. Of voorbestemd lijken te zijn om elkaar op een bepaald punt in hun leven tegen 

te komen om iets voor elkaar te betekenen. Terwijl ik daarover aan het schrijven ben, komt dit op 

mijn pad! Hoeveel meer bevestiging zou 

ik willen hebben voor mijn boek?! Ik heb 

op de farm ook weer zulke mooie 

ontmoetingen en gesprekken met 

mensen gehad. Met bekende artiesten 

en songwriters als Dallas Frazier, maar 

ook met mensen die op de farm voor de 

koeien zorgden. De schoonmaakster op 

de farm, ze is inmiddels al een eind in de 

zeventig, werkte daar sinds Johnny’s 

overlijden in 2003. Ze heeft jarenlang 

gebeden dat Bon Aqua weer een plek van 

muziek en inspiratie zou worden. Zij 

stond achteraan te huilen toen ik met 

een paar muzikanten ‘He turned the 

water into wine’ speelde. We hebben 

gelachen, muziek gemaakt, songs 

3. De farm staat op een groot landgoed met weilanden, bos, rotsen en beekjes. Cash dwaalde hier vaak rond. 

4. Jammen en ervaringen uitwisselen met Mark Alan Cash, de neef van 
Johnny Cash in de studeerkamer van zijn oom. 
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uitgewisseld, gebeden, gehuild; alles kwam langs. Ontmoetingen waarvan je voelt: dit moet zo zijn, 

dit is niet toevallig.’ 

 ‘Ik voelde me er echt helemaal thuis. Hun muziek is mijn muziek. En dat is ook echt zo, want heel 

veel country- en Cash-songs hebben mij al vanaf mijn tienerjaren echt geholpen. Neem bijvoorbeeld 

het bekende ‘You got to walk that lonesome valley’ van de Carter Family. Dat hielp mij als tiener echt 

om te beseffen dat eenzaamheid blijkbaar bij het leven hoort. Dat ik niet op een dwaalspoor zat als ik 

me diep en diep alleen voelde. En dat heeft mij in mijn werk als psycholoog ook weer beïnvloed; ik 

spreek dagelijks mensen met een diep eenzaam psychisch lijden. Het zit dus echt heel diep, die 

liedjes zijn een deel van mezelf geworden in de loop van tientallen jaren door ze duizenden keren te 

zingen. Eén van de mooiste complimenten die ik ooit na een concert kreeg was van de vader van 

onze drummer. Hij zei: ik heb veel Cash-cover bands gezien en gehoord, maar jullie geloven echt wat 

je zingt. Kijk, dat is voor mij als muzikant het mooiste compliment dat ik me kan bedenken. Dat 

iemand ziet of voelt dat ik zing wat ik geloof.’ 

Matthijs heeft nog veel meer meegemaakt 

in Tennessee. Zo mocht hij als eerste na 

26 jaar optreden op het kleine, 

gerestaureerde podium waar Johnny Cash 

in de jaren zeventig gratis optrad voor de 

lokale bevolking en waar bijzondere 

bijeenkomsten hebben plaatsgevonden 

met zijn vrienden en familie. Van een van 

die gelegenheden, een surprise party ter gelegenheid van Johnny’s twintigjarig jubileum als artiest, is 

zeer recent een loepscherpe filmopname ontdekt. Volgens Matthijs de beste en meest persoonlijke 

Talent-facts  

Aantal jaren Cash covers gezongen 34 jaar 

Tijd tussen 1e YouTube film en reis 4 jaar, 8 mnd, 8 dgn 

Aantal keren Folsom prison blues gezongen 2.448 (schatting) 

Afstand Sliedrecht-Nashville 7030 km 

5. De woonkamer op de farm, met een originele Grammar gitaar uit 1969, gebouwd in opdracht van Johnny Cash voor zijn 
broer Tommy. 
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footage van Johnny Cash ooit gemaakt. ‘Daar zie je de echte Johnny Cash zoals je hem ook in zijn 

boeken tegenkomt. Je ziet wat zijn kinderen en zijn ouders tegen hem zeggen, hoe hij daarop 

reageert en hoe Carl Perkins een voor zijn vriend John geschreven gedicht voordraagt. Dat is een heel 

emotioneel moment.’ Mede door deze 

ontdekking wordt de betreffende zaal 

momenteel helemaal gerestaureerd en 

binnenkort als museum geopend. Matthijs 

speelde daar met de bassist van Dolly Parton 

en de drummer van Tim Mc Graw. ‘En zo kan 

ik nog uren vertellen, maar de rest lees je 

straks allemaal in mijn boek. Je begrijpt wel 

dat die Nederlandse Johnny Cash-fan die dit 

contact voor mij heeft geregeld daar ook een 

bijzondere plek in krijgt ... Maar de diepste les 

die ik er heb geleerd is dat wat iemand uit 

liefde doet in zijn leven, de dood en het graf 

overstijgt. Liefde is sterker dan de dood. Ik sliep elke nacht in mijn eentje in een huis vol 

kunstwerken, schrijfsels en creaties van mensen die inmiddels allemaal zijn overleden. Maar wat ze 

uit liefde voor de Schepper of hun medemens hebben gemaakt spreekt nog steeds als je er naar kijkt 

of luistert. Een van de laatste liedjes die Johnny Cash schreef was ‘Death, where is thy sting’. Dat 

besef, dat de dood geen grens kan stellen aan Liefde, is daar dieper tot me doorgedrongen dan ooit. 

Dat ik in zijn slaapkamer mocht slapen is zeker bijzonder, maar het haalt niet bij de diepere 

persoonlijke ontdekkingen die ik daar heb gedaan. Ik voel me zeer bevoorrecht daarover te mogen 

schrijven ...’. 

Matthijs werkt in het dagelijks leven als registerpsycholoog, is eigenaar van Talentassessment.nl, 

schrijft boeken en is bandleider van Cashflow3. Meer informatie vind je op www.cashflow3.nl. 

Naschrift: dit Facebook-artikel is toegevoegd omdat het een voorbeeld is van een aantal principes die 

wij  in onze talentcoaching hanteren: 

1. Je zult alleen iets opmerkelijks ‘oogsten’ als je eerst iets opmerkelijks ‘zaait’.  

2. Je hebt anderen nodig om je doel te bereiken. 

3. Talent is  geen doel, maar een hulpmiddel om je doel te bereiken.  

4. Een droom, een  passie, een liefde voor iets werkt als een  magneet voor kansen. 

5. Je passie is misschien wel datgene dat je al tientallen jaren doet. 

6. Liefde voor iets doorbreekt alle grenzen. 

7. Durf je passie uit je privé-leven te mixen met je beroep.

6. Wreck of the Old '97 live. Cashflow3 in actie. 
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Welk assessment past bij jou? 
Voor iedereen een passend talentassessment. 
 

1. Talentassessment Essentials (€495,00) 

Ons instapmodel, voor elementaire school- en 

loopbaanvraagstukken: hoge kwaliteit, compleet en  

betaalbaar. Bevat dezelfde testmodules als onze duurdere 

assessments (persoonlijkheid, intelligentie, interesse), 

maar zonder de arbeidsintensieve sterkte-zwakte analyse 

en talentdefinitie. Daardoor is het betaalbaar voor 

particulieren, scholieren, studenten en mensen zonder 

werk of beperkt budget. Wij adviseren dit assessment te 

combineren met één of twee adviesgesprekken.  

Onderzoeksvragen: welk beroep of welke opleiding past bij mij? Ook geschikt voor snelle screening 

van sollicitanten. 

 

2. Talentassessment Personal (€995,00) 

Ons nieuwste Talentassessment, speciaal voor persoonlijk gebruik: persoonlijke ontwikkeling, 

carrièreswitch, herhalende studiekeuzeproblemen of outplacement. Aanbevolen voor ondernemers, 

zzp-ers en iedereen die een zorgvuldige sterkte-zwakte analyse van zichzelf zoekt.  

Voorbeeld onderzoeksvragen: welk beroep of welke functie past bij mij? Welke studie? Waar ben ik 

in mijn element? Waar ga ik me volgend jaar op richten? Op welk niveau functioneer ik optimaal? 

Waar moet ik me aan toewijden? Wat moet ik delegeren? Hoe kom ik uit de sleur? Wat zuigt mij 

leeg? Wat houdt mij tegen om te presteren? 

 

3. Talentassessment Professional (€1585,00) TIP! 

Ons meest verkochte Talentassessment, speciaal voor organisatie-gerelateerde vragen. Uitgebreid 

maatwerk-assessment voor personeelsselectie, persoonlijke ontwikkeling, outplacement of 

belastbaarheids-onderzoek met 100% unieke talentdefinitie. Met uitgebreide analyses, 

talentcertificaat, leiderschapsrapportage, aanbevelingsbrief voor werkgevers. 

Voorbeeld onderzoeksvragen: hoe onderscheid ik mijn ervaring van mijn aangeboren talent? Welke 

directie- of MT-functie past het best bij mij? Wat is het echte natuurlijke talent van deze medewerker 

of sollicitant? Is deze kandidaat geschikt voor onze vacature? Waarom loopt deze medewerker 

steeds vast in zijn of haar werk? Welke functie en rol kan ik het best vervullen in mijn eigen 

onderneming? 

 

4. Talentassessment Executive (€1895,00) 

Uitgebreid maatwerk-assessment (zie Professional) inclusief psychodiagnostisch onderzoek voor 

personeelsselectie of belastbaarheidsonderzoek. Deze onderzoeksmethode wordt aanbevolen 

wanneer extreme stressbestendigheid, risico op burnout, decompensatie of risico op imago-schade 

belangrijk is.  
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Voorbeeld onderzoeksvragen: kan deze kandidaat omgaan met de macht en media-aandacht van 

een bepaalde functie? Is er een risico op het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis in de 

komende jaren? Komt het probleemgedrag van een medewerker voort uit een slechte match met zijn 

of haar functieprofiel of spelen hier andere psychische factoren een rol? 

Wilt u een gratis en echt vrijblijvend oriënterend gesprek? Mail of bel 078-6414563. Bekijk ook onze 

vergelijkingstabel. 
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Overzicht PAKSOC-menstypen 
 

Praktische menstype 
Het Praktische menstype houdt van activiteiten waarin het heel direct en manipulatief kan omgaan 

met dingen: gereedschap, machines, materialen, planten of dieren. Het Realistisch menstype heeft een 

goed technisch inzicht, is handvaardig en gebruikt graag zijn lichaamskracht. Doorgaans houdt hij niet 

van sociale bezigheden en mist hij ook de vaardigheden daarvoor. 

In de Praktische werkomgeving wordt gewerkt met machines, gereedschap, dingen, planten en dieren. 

De omgeving stimuleert en beloont mechanisch-technische en motorische vaardigheden. De Prak-

tische omgeving biedt ruimte aan praktische, productieve en materialistische waarden, en aan robust, 

avontuurlijk en soms zelfs risicovol gedrag. Tevens worden aangepast gedrag en het degelijk uitvoeren 

van taken op prijs gesteld. 

 

Analytische menstype  
Het Analytische menstype is er op uit de hem omringende, natuurkundige, biologische en culturele 

verschijnselen via observatie en onderzoek te doorgronden en te beheersen. Hij bezit  wetenschap-

pelijke en mathematische vaardigheden. Over het algemeen heeft hij een afkeer van activiteiten die 

een overredend, sociaal of routinematig optreden vereisen. 

In de Analytische werkomgeving gaat het om onderzoekende werkzaamheden teneinde problemen op 

te lossen of kennis te vergaren. De omgeving stimuleert en beloont analytische, wetenschappelijke, 

technische en verbale vaardigheden. De Analytische omgeving biedt ruimte aan theoretische, creatieve 

en ideële waarden, en aan volhardend, kritisch en soms zelfs sceptisch gedrag. Goed 

gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de oplossing van praktische problemen worden op prijs 

gesteld. 

 

Kunstzinnige menstype 
Het Kunstzinnige menstype heeft een voorkeur voor vrije, ongestructureerde activiteiten, waarin hij 

zich op kunstzinnige wijze kan uiten. Hij bezit Kunstzinnige vaardigheden: toneelspelen, schrijven, 

tekenen, schilderen, beeldhouwen, musiceren of dansen. Hij houdt niet van geordende, systematische 

werkzaamheden en bezit weinig administratieve vaardigheden. 

In de Kunstzinnige werkomgeving worden creatieve bezigheden op het gebied van literatuur, muziek 

en/of beeldende kunst verricht. Uiteraard wordt vaardigheid op éé of meer van deze terreinen 

verlangd. Waarden, die door de Kunstzinnige omgeving worden gestimuleerd en beloond, zijn onder 

meer esthetiek, verbeelding en oorspronkelijkheid. Er is ruimte voor origineel, onconventioneel en 

soms zelfs rebellerend gedrag. Doel is het leveren van Kunstzinnige producten (kunstwerken) of 

producties (opvoeringen). 

 

Sociale menstype 
Het Sociale menstype houdt van werkzaamheden waarin hij met andere mensen kan omgaan, 

teneinde deze te informeren, onderwijzen, ontwikkelen, genezen, verzorgen of amuseren. Hij bezit 

contactuele vaardigheden zoals: tact, geduld, aandacht. Doorgaans houdt hij niet van technische 

bezigheden en mist hij ook vaardigheden daarin. 
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In de Sociale omgeving wordt met mensen gewerkt, in een helpende of dienstverlenende zin. De 

omgeving verlangt interpersoonlijke, communicatieve en contactuele vaardigheden. De sociale 

omgeving biedt ruimte aan humanitaire waarden en aan begripvol, geduldig en tactvol gedrag. Waar 

het om gaat is het verzorgen, genezen en troosten, of het onderwijzen, voorlichten en vermaken van 

anderen. 

 

Ondernemende menstype 
Het Ondernemende menstype streeft organisatorische, politieke of economische doelen na. Hij geeft 

goed leiding en weet anderen van iets te overtuigen, Daarentegen houdt hij niet van wetenschap-

pelijke activiteiten en bezit hij ook weinig vaardigheden in die richting. 

In de Ondernemende werkomgeving wordt ook met mensen gewerkt, maar nu in commerciële, 

politieke, of leidinggevende zin. De omgeving verlangt ook nu interpersoonlijke vaardigheden, maar 

deze dienen van overtuigende en gezaghebbende aard te zijn. De ondernemende omgeving biedt 

ruimte aan commerciële en politieke waarden, en aan doelstellingen zoals succes, macht, populariteit 

en bekendheid. In de ondernemende werkomgeving gaat het erom iets van anderen gedaan te krijgen 

of iets aan anderen te verkopen, producten of ideeën. 

 

Conventionele menstype 
Het Conventionele menstype heeft een voorkeur voor duidelijke, geordende werkzaamheden, die een 

precieze en systematische aanpak vergen. Hij bezit administratieve vaardigheden. Hij heeft een afkeer 

van onduidelijke en ongestructureerde activiteiten en mist Kunstzinnige aanleg. 

In de Conventionele werkomgeving draait het om handhaven en toepassen van regels en voor-

schriften. De omgeving stimuleert en beloont administratieve vaardigheden en vereist het vermogen 

om volgens strikte normen en standaarden te werken. De conventionele omgeving biedt ruimte aan 

waarden zoals zekerheid, duidelijkheid en stabiliteit, en aan conformistisch, betrouwbaar en ordelijk 

gedrag. In de conventionele omgeving vinden we beroepen op administratief gebied en op het terrein 

van de ordehandhaving en wetstoepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kan ook zijn dat iemand onder twee of wellicht drie types in valt. Daarnaast zijn sommige types 

meer verwant aan elkaar dan andere. Om die reden worden de types vaak afgebeeld in een hexagon, 

zie bovenstaande afbeelding, waarbij aan elkaar grenzende types vaker bij elkaar horen.  

Conventioneel

Praktisch

Analytisch

Ondernemend

Sociaal

Kunstzinnig
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Een manier om erachter te komen onder welk type je valt, wanneer dat na lezen niet lukt, is om je voor 

te stellen dat je op een feest bent. Op het feest worden mensen ingedeeld volgens RIASOC type. 

Hierdoor ontstaan er zes groepjes. Bij welke groep zou jij gaan staan om te praten? En wanneer dat 

groepje er niet zou zijn? En wanneer de twee voorheen gekozen groepjes er niet zouden zijn? Nu heb 

je drie types, waarbij je waarschijnlijk het meest past bij de eerste, vervolgens bij de tweede en 

vervolgens bij de derde. 

 

Handleiding PAKSOC 
 

1. Bepaal je normatieve profiel-code 
Kijk naar hoofdstuk 27 daar staat je code. Je kunt ook zelf je code vaststellen: bepaal je drie hoogste 

scores en maak daar in volgorde van hoog naar laag een code van drie letters van. Als je hoogste 

score op ‘Kunstzinnig’ is, daarna komt bijvoorbeeld ‘Sociaal’ en daarna ‘Ondernemend’, dan is jouw 

code: KSO. 

 

2. Kijk in het beroepenoverzicht bij jouw code 
De beroepen die je hier ziet zijn voorbeelden van beroepen die passen bij jouw profiel. Deze beroepen 

komen naar voren als je jouw uitslagen vergelijkt met anderen. 

 

3. Bepaal je alternatieve profiel 
Kijk naar Tabel 15.3 en bepaal op basis van je drie hoogste interesses je code. Zoek deze code op in 

het beroepenoverzicht. Deze beroepen komen naar voren als je vooral je specifieke interesses als 

uitgangspunt neemt. 
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1. Praktische beroepen  
PAK  
Cultuurtechnicus  

Industrieel ontwerper  

Tandtechnicus  

 

Tuin- en landschapsarchitect  

TV technicus  

PAS  
Orthopedisch instrumentenmaker  

Orthopeed  

 

Radiotherapeutisch laborant  

Werkbegeleider  

PAO  
Autotechnicus  

Elektrotechnicus  

Houttechnoloog  

Ingenieur civiele technieken  

Irrigatiedeskundige  

Landbouwtechnicus  

 

Lijnpiloot  

Machinebouwingenieur  

Maritiem officier  

Militair piloot  

Piloot  

PAC  
Betonconstructeur  

Bodemkundig onderzoeker  

Boordwerktuigbouwkundige (vliegtuig)  

Constructeur bouwkunde  

Constructeur civiele techniek  

Constructeur installatietechniek  

Constructeur machines/gereedschappen  

Constructeur pijpleidingsystemen  

Constructeur scheepsbouw  

Constructeur vliegtuigbouw  

Constructeur voertuigbouw  

Drukvormtechnicus  

Ergonoom  

Gieterij ingenieur  

Hardware engineer computertechniek  

Helikopterpiloot  

Kunststoftechnoloog  

Machinebouwingenieur  

Medisch technicus  

Micro-elektronicus  

Planoloog  

Technisch tekenaar  

Vliegtuigmechanicus  

 

PKA  
Landschapsarchitect  
 

PKS  
Cameraman 
 

PKC 
Conservator  

Glaskunstenaar 

 

Toneeltechnicus  

PSA 
Docent beschermings- en afwerkingtechnieken 

Docent landbouwkunde  

Docent machinistenopleiding spoorwegen 

Docent maritieme technieken  

Docent mechanische technieken  

Docent tuin en landschap  

Docent tuinbouw/akkerbouw  

Docent veehouderij 
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PSO 
Claimbeoordelaar (sociale verzekeringen)  

Docent schoenmaken 

  

Landbouwkundige  

Tuinbouwtechnicus  

PSC  
Ambulanceverpleegkundige  

 

POA  
Beleidsmedewerker agrarische zaken  

Driller on- en offshore  

Ecologisch landbouwexpert  

Kapitein zeevaart  

Landbouwmachinemechanicus  

 

POK  
Chef - belichter  

 

POS  
Brandweerofficier  Commandant brandweer  

 

POC  
Aannemer  

Kapitein/schipper grote vaart  

Scheepsbouwer  

Voedingsmiddeltechnoloog  

 

PCA  
Betontechnoloog  

Onderhoudsmonteur vliegtuigmotoren  

Operatieassistent  

Operatieverpleegkundige  

Technisch tekenaar  

Tekenaar timmerfabriek  

Werktuigbouwkundige  

 

PCK  
Edelsmid  

Scheepsinterieurbouwer  

Stedenbouwkundig architect  

Theatertechnicus   

 

PCS  
Carrosseriebouwer  

Energie Prestatie Advisering (EPA)-medewerker  

Radiotelegrafist  

 

PCO  
Scheepsbouwer  

Beveiligingsadviseur (brand/inbraak)  

Carrosseriebouwer  

Melkproductentechnoloog  

Militair piloot  

Papiertechnoloog   
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2. Analytische beroepen  
APK  
Architect  

Bioloog  

Botanisch analist  

Chirurg  

Geofysicus  

Kaakchirurg  

Moleculair bioloog  

Neurochirurg  

Stedenbouwkundig adviseur  

 

APS  
Adviseur infectiepreventie  

Bewegingstechnoloog  

Bewegingswetenschapper  

Biochemicus  

Dierenarts  

Fysioloog  

Hartfunctielaborant  

Natuurwetenschapper  

Neuroloog  

Oncoloog  

Radioloog  

Veearts  

Voedingswetenschapper  

Zoöloog  

 

APO  
Bedrijfskundig ingenieur  

Bos- en landschapsadviseur  

Chemicus  

Chemisch analist  

Chemisch ingenieur  

Drilling engineer  

Elektro ingenieur  

Geograaf  

Geoloog  

Ingenieur civiele techniek  

Milieuwetenschapper  

Onderzoeksingenieur  

Ontwerper bouwkunde  

Ontwerper scheepsbouw  

Ontwerper telematica  

Ontwerper voertuigbouw  

Ontwerper – constructeur pijpleidingsystemen  

Ontwerper – constructeur scheepsbouw  

Ontwerper – constructeur voertuigbouw  

Procesingenieur  

Scheikundig onderzoeker  

Softwareontwikkelaar  

Telecommunicatie-ingenieur  

Verkeersingenieur   

 

APC  
Akoestisch adviseur  

Anesthesiemedewerker  

Arbeidshygiënist  

Asfalttechnoloog  

Astrofysicus  

Astronoom  

Biochemisch analist  

Bio-ingenieur  

Biotechnisch laboratoriummedewerker  

Biotechnoloog  

Chemisch laborant  

Civiel ingenieur  

Constructeur kernreactortechniek  

Ecoloog  

Geoloog  

Klinisch chemicus  

Laborant  

Meteoroloog  

Microbioloog  

Mineraloog  

Natuurkundig laborant  

Natuurwetenschapper  

Onderzoekschemicus  

Ontwerper civiele techniek  

Ontwerper elektronica  

Ontwerper elektrotechnische installaties  

Ontwerper industriële automatisering  

Ontwerper installatietechniek  

Ontwerper machines/gereedschappen  

Ontwerper pijpleidingsystemen  

Ontwerper - constructeur installatietechniek  

Ontwerper – constructeur 

machines/gereedschappen  

Ontwerper – constructeur pijpleidingsystemen  
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Ontwerper – constructeur scheepsbouw  

Ontwerper – constructeur voertuigbouw  

Orthodontist  

Orthopedisch chirurg  

Orthopedisch technoloog  

Patholoog  

Patholoog anatoom  

Plantenteeltkundige  

Radiodiagnostisch laborant  

Software engineer  

Softwareontwikkelaar  

Stedenbouwkundig architect  

Waterbouwkundige  

Watermanager  

 

AKP  
Archeoloog  Botanicus  

 

AKS  
Antropoloog  

Bioloog  

Filosoof  

Psycholoog (onderzoeker)  

Religiewetenschapper  

Taal- en literatuurwetenschapper  

Theoloog   

 

AKO  
Lector (uitgeverij)  

Onderzoeksjournalist  

Wetenschapsjournalist  

 

AKC  
Aromadeskundige  

Criminoloog  

Eindredacteur (bladen)  

Historicus  

Literatuuronderzoeker  

Muziekwetenschapper  

Prehistoricus  

 

ASP  
Dermatoloog  

Dierenarts  

Docent aardrijkskunde  

Docent algemene natuurwetenschappen  

Docent architectuur  

Docent biologie  

Docent bosbouwkunde  

Docent bouwkunde  

Docent civiele techniek  

Docent landmeetkunde  

Docent luchtvaart  

Docent luchtvaarttechniek  

Docent milieukunde  

Docent motorvoertuigentechniek  

Docent natuurkunde  

Docent optiek  

Docent procestechniek  

Docent ruimtelijke ordening  

Docent scheepsbouwkunde  

Docent scheikunde  

Docent tandheelkunde  

Docent techniek  

Docent technische informatica  

Docent toegepaste biologie  

Docent toegepast natuurkunde  

Docent toegepaste scheikunde  

Docent toegepaste wiskunde  

Docent vliegtuigbouwkunde  

Docent werktuigbouwkunde  

Gastro-enteroloog  

Gynaecoloog  

Kinderarts  

KNO-arts  

Longarts  

Oogarts  

Radiotherapeut  

Reumatoloog  

Revalidatiearts  

Sportmedicus  

Tandarts  

Uroloog  
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ASK  
Adviseur instellingen sociaal-cultureel werk  

Audiotolk  

Etnoloog  

Internist   

Psychiater  

Sociaal wetenschapper  

Socioloog  

 

ASO  
Arbeids- en organisatiepsycholoog  

Arbeidsanalist  

Assessmentpsycholoog  

Bedrijfsarts  

Cardioloog  

Gedragswetenschapper  

Immunoloog  

Organisatiepsycholoog  

Sportarts  

Tolk  

Universitair docent  

Verpleeghuisarts  

 

ASC  
Arts consultatiebureau  

Demograaf  

Docent accountancy  

Docent medische informatica  

Docent wiskunde  

Juridisch adviseur  

Klinisch geriater  

Marktonderzoeker  

Mediator  

Patiëntenvoorlichter  

Psycholoog (onderzoek)  

Sinoloog  

Taalwetenschapper  

Verzekeringsarts  

 

AOP  
Bestuurskundige  

Hydrograaf  

Onderzoeker  

 

AOK  
Uitgever wetenschappelijk publicaties  

 

AOS  
Adviseur crm-systemen  

Adviseur E-business  

Adviseur erp-systemen  

Adviseur ICT  

Ambassadeur  

Apotheker  

Apotheker farmaceutische industrie  

Hoogleraar  

Medisch adviseur verzekeringsmaatschappij  

Politicoloog  

Verkeersplanoloog  

 

AOC  
Adviseur bodemonderzoek en – saneringen  

Communicatiewetenschapper  

Hoofd analist (laboratorium)  

Hoofd onderzoek  

Hoogleraar  

Hydrograaf   

Inkoper in een boekhandel  

Manager kwaliteitscontrole  

Rechercheur  

Wetenschappelijk medewerker  
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ACP  
Anesthesioloog  

Architect technische infrastructuur ICT  

Biotechnologisch analist  

Bouwfysicus  

Bouwkundig architect  

Forensisch patholoog  

Functioneel ontwerper ICT  

Fysisch analist  

Geodeet  

Hoofdcontroleur belastingdienst  

Informatieanalist  

Klinisch fysicus  

Klinisch geneticus  

Microbioloog  

Planeconoom  

Planningsadviseur  

Selecteur landbouwgewassen  

Systeembeheerder  

Technoloog  

Wiskundig rekenaar  

 

ACK  
Bouwhistoricus  

Cartograaf  

Demograaf  

Statistisch analist  

Systeemontwerper  

Taalspecialist  

Wetenschappelijk assistent  

Wiskundige  

 

ACS  
Adviseur crm – systemen  

Adviseur e-business  

Adviseur erp-systemen  

Anesthesioloog  

Bouwhistoricus  

Bouwkundig adviseur  

Bouwkundig architect  

Clinical research associate  

Jurist  

Klinisch embryoloog  

Klinisch patholoog  

Medisch laborant  

Oogarts  

Ziekenhuisapotheker  

 

ACO  
Actuarieel analist  

Actuarieel rekenaar  

Actuaris  

Adviseur civiele techniek  

Adviseur geotechniek  

Beleggingsanalist  

Business analist  

Econometrist   

Informatieanalist  

Systeemontwikkelaar   
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3. Kunstzinnige beroepen  
KPS  
Creative director reclame  

Danser jazztheater/musical  

Danser klassiek  

Danser modern  

Docent tekenen  

Fotograaf  

Theatervormgever  

 

KPO  
Architect  

Beeldhouwer  

Binnenhuisarchitect  

Decorontwerper  

Kostuumontwerper theater/film/televisie  

Modeontwerper  

Multimediakunstenaar  

Ontwerper/modelleur lederwaren  

Ontwerper/modelleur schoenen  

Sieraden ontwerper  

Webdeveloper  

 

KPC  
Dessinontwerper  

Editor film/video  

Industrieel vormgever  

Textielrestaurator  

AIR  

Instrumentalist blaasinstrumenten  

Instrumentalist slagwerk/percussie  

Instrumentalist strijkinstrumenten  

Instrumentalist toetsen  

Instrumentalist tokkelinstrumenten  

Landschapsarchitect  

Muziekarrangeur

 

KAS  
Dichter  

Filoloog  

Germanist  

Journalist (kranten)  

Kunsthistoricus  

Theaterwetenschapper  

 

KAO  
Multimedia-auteur  

Recensent  

Vormgeven nieuwe media 

 

KAC  
Kunsthistoricus  

Musicus (conservatorium)  

Muziekwetenschapper  

Vertaler   

 

KSP  
Auteur  

Docent edelmetaalbewerken  

Docent grafische vormgeven  

Docent handvaardigheid  

Docent textiele werkvormen  

Docent textieltechniek  

Docent theater  
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KSA  
Kunstschilder  

Muziekdocent  

Radiojournalist  

Scenarioschrijver  

Schrijver 

 

KSO  
Acteur  

Cabaretier  

Componist  

Concertmeester  

Copywriter  

Docent ballet  

Docent dans  

Docent drama  

Docent expressievakken  

Docent fotografie  

Journalist (omroep)  

Persfotograaf  

Redacteur  

Redacteur (uitgeverij)  

 

KSC  
Docent documentaire informatievoorziening  

 

KOP  
Binnenhuisarchitect  

Cameraman  

Industrieel ontwerper  

Industrieel vormgever  

 

 

KOA  
Kunsthandelaar  

Muziekarrangeur  

Muziekprogrammeur  

 

KOS  
Art director reclame  

Artistiek leider theater- of muziekgezelschap  

Dirigent  

Docent muziek  

Documentairemaker  

Dramaturg  

Filmproducent  

Fotojournalist  

Journalist (bladen)  

Multimedia-ontwikkelaar 

Muziekhandelaar  

Regisseur  

Reporter  

Tolk  

Vormgever visuele communicatie   

 

KOC  
Juwelier  

Tekstschrijver (allround)  

Uitgever literatuur  

 

KCP  
Redacteur (nieuwe media)  

 

KCA  
Grafisch kunstenaar  

Grafisch vormgever  

Sonoloog  
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KCS  
Lichtontwerper  

Muziekbibliothecaris  

Restaurator kunst/antiek  

 

KCO  
Meubelontwerper  
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4.Sociale beroepen  
SPA  
Ambulanceverpleegkundige  

Chiropractor  

Dermatologie verpleegkundige  

Diabetes verpleegkundige  

Dialyse verpleegkundige  

Docent dierkunde (agrarisch)  

Docent elektrotechniek  

Docent fijnmechanische techniek  

Docent gieterijtechniek  

Docent installatietechniek  

Echografist  

Geriatrisch verpleegkundige  

Oefentherapeut Cesar  

Oefentherapeut Mensendieck  

Operatieassistent  

Operatieverpleegkundige  

Optometrist  

Podoloog  

Podotherapeut  

Sportfysioloog  

 

SPK  
Bewegingstherapeut  

Docent basiseducatie  

Docent houtbewerkingtechnieken  

Docent industriële vormgeving  

Docent lichamelijke oefening  

Euritmietherapeut  

Psychomotorisch therapeut  

Verpleegkundige gehandicaptenzorg  

 

SPO  
Docent agromanagement  

Docent agrotechniek  

Docent besturingstechniek  

Docent consumptieve techniek  

Docent plant en educatie  

Opvangmedewerker asielzoekerscentrum  

Sportdocent  

Sportleraar  

Verpleegkundige psychiatrie  

 

SPC  
Behandel- en zorginrichtingswerker  

Mondhygiënist  

Sportdocent voor gehandicapten  

Sportleraar voor gehandicapten  

Verpleegkundige voor senioren  

 

SAP  
Acupuncturist  

Arbeidsdeskundige  

Dierenfysiotherapeut  

Docent antropologie  

Docent bewegingsleer  

Docent ergonomie  

Docent fysiotherapie  

Docent geologie  

Docent gezondheidskunde   

Docent laboratoriumtechniek  

Docent levensmiddelentechnologie  

Docent medische vakken  

Ergotherapeut  

Fysiotherapeut  

Revalidatieverpleegkundige  

Schoolbegeleider  

Verloskundige  

 

SAK  
Alternatieve geneeskundige  

Arts jeugdgezondheidszorg  

Arts spoedeisende hulp  

Arts voor verstandelijk gehandicapten  

Docent godsdienst  

Docent Hebreeuws  

Docent Hongaars  

Docent Indonesisch  



 

Artikel 7: PAKSOC Beroepenoverzicht 

Docent kinderverzorging en opvoeding  

Docent klassieke talen  

Docent logopedie  

Docent maatschappelijk werk en 

dienstverlening  

Docent maatschappijleer  

Docent museologie  

Docent Nederlands  

Docent Nederlands als tweede taal (NT2)  

Docent omgangskunde  

Docent onderwijs allochtone levende talen  

Docent onderwijskunde  

Docent orthopedie  

Huidtherapeut  

Kinderarts  

Klinisch psycholoog  

Loopbaanadviseur  

Plastisch chirurg  

Psycholoog  

Seksuoloog  

Sinoloog  

Sociotherapeut  

 

SAO  
Alternatieve geneeskundige  

Radiojournalist  

Coach  

Decaan voortgezet onderwijs  

Docent anesthesiologie  

Docent pedagogiek  

Docent psychiatrie  

Docent psychologie  

Docent sociologie  

Docent verloskunde  

Docent verpleegkunde  

Docent verzorging/gezondheidskunde  

Docent voeding  

Eerstelijnspsycholoog  

Gezondheidszorgpsycholoog  

Haptonoom  

Homeopaat  

Huisarts  

Lactatiekundige  

Milieukundig voorlichter  

Onderwijskundige  

Orthopedagoog  

Psychotherapeut  

Therapeut  

Verpleegkundig specialist  

Voedingsdeskundige (voorlichten)  

 

SAC  
Advocaat jeugdrecht  

Arboarts  

Arts microbiologie  

Arts sociaal-medische dienst  

Audiotolk  

Beleidsmedewerker politieke en internationale 

betrekkingen  

Diëtist  

Docent didactiek  

Docent Farmacie  

Docent fysiologie  

Docent geschiedenis  

Docent inspanningsfysiologie  

Docent onderzoekstechnieken  

Gezondheidsvoorlichtings- en 

opvoedingsconsulent  

GG&GD – verpleegkundige  

Indicatieadviseur gezondheidszorg  

Juridisch medewerker  

Neuropsycholoog  

Remedial teacher  

Verkeersexpert  

Verpleegkundige intensive care  

 

SKP  
Creatief therapeut  

Dierpsycholoog  

Docent beeldende vorming  

Docent bloemsierkunst  

Docent creatieve therapie  

Docent glas bewerken  

Docent grafische techniek  

Docent interieurarchitectuur  

 

SKA  
Docent Arabisch  Docent Aziatische talen  
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Docent Duits  

Docent Engels  

Docent Esperanto  

Docent filosofie  

Docent Frans  

Docent Fries  

Docent gebarentaal  

Docent Italiaans  

Docent Portugees  

Docent Russisch  

Docent Scandinavische talen  

Docent Spaans  

Docent Turks  

Kinder- en jeugdpsycholoog  

Kinderverpleegkundige  

Klinisch psycholoog  

Loopbaanbegeleider  

Psychotherapeut  

 

SKO  
Beleidsmedewerker kunst en cultuur  

Docent blaasinstrumenten  

Docent journalistiek  

Docent reclame- en presentatietechnieken  

Docent volwassenenonderwijs  

Educatief medewerker theater  

Educatief museummedewerker  

Geestelijk verzorger krijgsmacht  

Geestelijk verzorger zorginstelling  

Gerontoloog  

Groepsleerkracht basisonderwijs  

Groepsleerkracht speciaal basisonderwijs  

Logopedist  

Muziektherapeut  

Pedagoog  

Relatietherapeut  

Sociaal maatschappelijk werker  

Sociaal pedagoog 

 

SKC  
Docent culturele en kunstzinnige vorming  

Docent speciaal onderwijs  

Docent volwassenonderwijs voor doven  

Docent vreemde talen  

 

SOP  
Beleidsmedewerker planologie en 

volkshuisvesting  

Docent facilitymanagement  

Haptonoom  

Landbouwadviseur  

Landbouwconsulent  

Trainer (sport)  

Verkeersambtenaar  

Wijkverpleegkundige  

 

SOA  
Adviseur personeel en organisatie  

Beleidsmedewerker onderwijs  

Beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn  

Beleidsmedewerker volksgezondheid  

Docent bedrijfseconomie  

Docent bedrijfskunde  

Docent bestuurskunde  

Docent communicatie  

Docent marketing  

Docent podotherapie  

Hoofd zorg  

Onderwijzer  

Personeel en organisatie manager  

Voorlichter  

 

SOK  
Docent boekhandel en uitgeverij  

Docent toerisme en recreatie  

Groepsleerkracht LWOO/PRO  

Groepsleider jeugdzorg  

Imam  

Jobcoach  

Leerkracht voortgezet onderwijs  

Leerkracht voortgezet speciaal onderwijs  

Leertherapeut  

Pastoraal werker  

Pedagogisch adviseur  

Predikant  

Priester  

Psychiatrisch verpleegkundige  
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Rabbijn  

Studieadviseur/studentendecaan  

Vakbondsvoorzitter  

Maatschappelijk werker  

 

SOC  
Adviseur werk en inkomen  

Adviseur woondiensten  

Beleidsmedewerker milieu  

Beleidsmedewerker personeel en organisatie  

Beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn  

Communicatiemanager  

Coördinator telefonische hulpdiensten  

Coördinator zorg/welzijn  

Docent bank- en verzekeringswezen  

Docent economie  

Docent hotel management  

Docent inkoop  

Docent international business  

Docent makelaardij  

Docent management en organisatie  

Docent ondernemingsvaardigheden  

Docent personeel en organisatie  

Docent politievakken  

Docent verkeers- en vervoerskunde  

Docent verkooptechniek  

Docent warenkennis (handel)  

Educatiemedewerker jeugdhulpverlening  

Huiswerkbegeleider  

Humanistisch raadsman  

Intercedent  

Medewerker personeel en organisatie  

Opleidingsadviseur cursusinstituut  

Opleidingsmanager mbo of hbo  

Outplacementbemiddelaar  

Personeelsmanager  

Rector voortgezet onderwijs  

Schooldirecteur  

Trainer communicatieve vaardigheden  

Zorgmanager geestelijke gezondheidszorg  

Zorgmanager instelling maatschappelijk werk  

Zorgmanager jeugdzorg  

Zorgmanager ouderenzorg  

Zorgmanager thuiszorg  

 

SCP  
Sociaal verpleegkundige  Verpleegkundige  

 

SCA  
Beleidsmedewerker recreatie en toerisme  

Brandwondenverpleegkundige  

Cliëntvertrouwenspersoon jeugdzorg  

Docent informatie- en 

communicatietechnologie  

Psychologisch testassistent  

Research verpleegkundige   

Verpleegkundig specialist  

Verpleegkundig 

 

 

SCO 
Consulent arbeidsbureau  

Coördinator onderwijsinstelling  

Coördinator schoolbegeleidingswerk  

Coördinator sociaal – cultureel werk  

Cursistenbegeleider  

Docent algemene economie  

Docent belastingwetenschappen  

Docent econometrie  

Docent ethiek  

Docent financieel management  

Docent juridische dienstverlening  

Docent kwaliteitsbeheer  

Docent logistiek  

Docent office management  

Docent projectmanagement  

Docent recht  

Opleidingsfunctionaris (personeel en 

organisatie)  

Opleidingsadviseur  

Opvoedingsvoorlichter  

Personeel en organisatie functionaris  

Reclasseringsmedeweker  

Re-integratiedeskundige  

Schuldhulpverlener  

Woonconsulent   
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SCK  
Ouderbegeleider GGZ
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5. Ondernemende beroepen  

OPA  
Beleidsmedewerker agrarische zaken  

Bouwkundig projectontwikkelaar  

Energieadviseur  

Manager productie  

 

OPK  
Chef decor-/kostuumatelier  

Directeur pretpark  

Orthopedisch technoloog  

Productieleider animatie  

Productieleider film/radio/tv/theater  

 

OPS  
Bedrijfsleider beveiligingsbedrijf  

Dierenartsenbezoeker  

Directeur gevangenis  

Directeur waterleidingbedrijf  

Districtshoofd bos- en natuurterreinen  

Organisatieadviseur (technisch)  

Projectmanager (technisch)  

Salespromotor  

Uitvoerend producent film/tv  

 

OPC  
Bouwkundig projectleider  

Hoofd productieplanning  

Hoofd technische dienst  

Hoofduitvoerder bouw  

Hoofduitvoerder grond-, weg- en waterbouw  

Hoofduitvoerder railinfra  

Uitvoerend producent film/tv  

Voorzitter product- of bedrijfschap  

 

OAP  
Bestuurskundige  

EDP – auditor  

Kennistechnoloog  

 

OAK  
Bedrijfsjournalist  

Eindredacteur (bladen)  

Hoofdredacteur (bladen)  

Hoofdredacteur (omroep)  

Nieuwslezer  

TV journalist  

Uitgever wetenschappelijke publicaties 

 

OAS  
Arbeidsanalist  

Beleidsmedewerker infrastructuur  

Beleidsmedewerker milieu  

Business consultant Business development 

manager  

Database marketeer  

Eindredacteur (omroep)  

Functieanalist  

Management consultant  

Milieuadviseur  

Personeelsadviseur   

Projectleider ontwikkelingssamenwerking  

Raadadviseur  

Recreatiedeskundige  
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OAC  
Advocaat octrooirecht  

Bedrijfskundige  

Beleggingsadviseur  

Beleidsmedewerker documentatie en 

informatievoorziening  

Consultant waterbeheer  

Diplomaat  

EDP – auditor  

Financieel analist  

Informatiemanager ICT  

Lector (in het HBO)  

Officier Koninklijke luchtmacht  

Opiniepeiler  

Projectleider  

Risicomanager  

Voorzitter adviesorgaan (overheid)  

 

OKA  
Eindredacteur (omroep)  

Museumdirecteur  

Product- en procesontwikkelaar  

 

OKS  
Adjunct-uitgever  

Artistiek leider theater- of muziekgezelschap  

Communicatieadviseur  

Literair uitgever  

Manager reclamebureau  

Opnameleider film/televisie  

PR-adviseur  

Presentator  

Programmamaker radio  

Programmamaker televisie  

Theateragent  

Theaterdirecteur  

Zakelijk leider gezelschap voor podiumkunsten  

Zakelijk leider orkest  

 

OKC  
Congresontwikkelaar  

Galeriehouder  

Museumdirecteur  

Recensent  

Uitgever  

 

OSP  
Accountmanager agrarische producten  

Afdelingshoofd justitiële inrichting  

Afdelingsmanager in een warenhuis  

Beleidsmedewerker planologie en 

volkshuisvesting  

Bouwkundig projectleider  

Directeur dierentuin  

Directeur omroep  

Food and beverage manager  

Hoofd banquet  

Manager transport  

Manager zorg  

Ondernemer   

Projectmanager GGZ  

Salesmanager  

Sportmanager 

 

OSA  
Accountmanager chemische producten  

Accountmanager medische producten  

Accountmanager technische producten  

Adviseur Werving en selectie  

Afdelingshoofd (mbo/hbo)  

Afdelingsmanager in een boekenwinkel  

Algemeen directeur  

Artsenbezoeker  

Beleidsmedewerker politieke en internationale 

betrekkingen  

Beleidsmedewerker volksgezondheid  

Congrestolk  

Directeur basisonderwijs  

Directeur energiebedrijf  

Financieel adviseur  

Gedeputeerde  

Gemeenteraadslid  

Hoofd personeel en organisatie  

Officier Koninklijke landmacht  

Onderwijsdirecteur  
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Organisatieontwikkelaar  Politicus  

Woordvoerder 

 

OSK  
Accountmanager reclame  

Bedrijfsleider grafisch ontwerpbureau  

Beleidsmedewerker kunst en cultuur  

Beleidsmedewerker recreatie en toerisme  

Chef beeldredactie  

Communicatiemanager  

Filmproducent  

Impresario  

Manager reisbureau  

Mediatrainer  

Organisatieadviseur  

Personeel en organisatie manager  

Politicus  

Producent animatie  

Producent film  

Producent muziek  

Producent televisie  

Producent theater  

 

OSC  
Account director reclame  

Accountmanager  

Accountmanager advertenties  

Accountmanager consumptiegoederen en 

gebruiksartikelen  

Accountmanager schade  

Bedrijfsleider ICT-bedrijf  

Bedrijfsmanager detailhandel  

Bedrijvenadviseur bankbedrijf  

Beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken  

Beleidsmedewerker emancipatiezaken  

Beleidsmedewerker fiscale zaken  

Bestuurder sportbond  

Bestuurder werkgevers-, 

werknemersorganisatie   

Bouwkundig projectontwikkelaar  

Burgemeester  

Commercieel directeur  

Contractmanager railinfra  

Filiaalmanager postkantoor  

Headhunter  

Hoofd algemene zaken  

Hoofd verkoop binnendienst  

Hotelmanager  

Locatiemanager (bij een instelling)  

Makelaar  

Manager klantenservice  

Manager warenhuis  

Marketing en communicatie planner  

Opiniepeiler  

Pers- en publieksvoorlichter  

Projectmanager (organisatorisch)  

Recruiter  

Sales- en marketingmanager  

Voedingsadviseur  

Wijkmanager  

 

OCP  
Assistent bedrijfsleider  

Facilitair manager  

Hoofd afdeling openbare werken  

Hoofdopzichter bouw  

Keurmeester van waren  

Logistiek manager  

Makelaar agrarisch onroerend goed  

Makelaar bedrijfsonroerend goed  

Ondernemer  

 

OCA  
Bedrijfseconoom  

Beleggingsanalist  

Beleidsmedewerker ICT  

Beleidsmedewerker infrastructuur  

Economisch adviseur  

Effectenhandelaar  

Exportmanager  

Financieel directeur  

Hoofd beheer ICT  

Hoofd economische zaken  

Hoofd financiële zaken  

Hoofd inkoop  

Inkoopdirecteur  

Kwaliteitsmanager  

Luchthaven manager  

Officier Koninklijke marine  
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Portfolio manager  Testmanager ICT  

 

OCK  
Boekhandelaar  

Marketingmanager  

Mediaplanner  

Productmanager  

Theaterprogrammeur  

 

OCS  
Account executive reclame   

Advocaat  

Afdelingshoofd justitiële inrichting  

Afdelingsmanager in een warenhuis  

Bedrijfseconoom  

Bedrijfsjurist  

Beleidsmedewerker actuarieel adviesbureau  

Beleidsmedewerker economische zaken  

Commissaris nv/bv  

Dijkgraaf  

Facilitair manager  

Fiscalist  

Hoofd administratie  

Hoofd afdeling sociale zaken en 

werkgelegenheid  

Hoofd afdeling volksgezondheid  

Hoofd afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en milieu  

Hoofd afdeling welzijn, onderwijs en 

burgerzaken  

Hoofd archief  

Hypotheekadviseur  

Importeur  

Inspecteur volksgezondheid  

Kantoordirecteur bankbedrijf  

Marketingmanager  

Officier Koninklijk marechaussee  

Persofficier  

Persvoorlichter  

Uitgever  

Vastgoedmanager  

Vermogensbeheerder  

Verzekeringsadviseur  

Verzekeringsadvocaat   
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6. Conventionele beroepen  
CPA  
Archiefmedewerker  

Archivaris  

Biotechnisch laboratoriummedewerker  

Bouwkundig inspecteur  

Calculator bouw  

Controleur ijkwet  

Controleur vlees  

Databasebeheerder  

Documentalist  

Gerechtsdeurwaarder  

Metaalkundig ingenieur  

Tekenaar scheepsbouw  

Tekenaar voertuigbouw  

Tekenaar-constructeur bouwkunde  

Tekenaar-constructeur civiele techniek  

Werkvoorbereider (techniek)  

 

CPK  
Cartograaf  

Productiebegeleider uitgeverij  

Restaurator kunst/antiek  

Tekenaar–constructeur installatietechniek  

Tekenaar–constructeur machines/gereedschap  

Tekenaar-constructeur pijpleidingsystemen  

Tekenaar-constructeur scheepsbouw  

Tekenaar-constructeur voertuigbouw  

Typograaf  

 

CPS  
Tekenaar ruimtelijk planvorming  

 

CPO  
Archivaris  

Militair instructeur  

Transportplanner  

 

CAP  
Administrateur  

Bio-ingenieur  

Cad-tekenaarconstructeur bouwkunde  

Cad-tekenaarconstructeur civiele techniek  

Chemicus  

Controleur meststoffen  

Datawarehouse ontwikkelaar  

Milieu-inspecteur  

Netwerkbeheerder  

Programmeur ICT  

Systeemprogrammeur  

Tekenaar vliegtuigbouw  

Tester ICT  

Testmanager ICT  

 

CAK  
Bibliothecaris wetenschappelijke bibliotheek  

Gerechtstolk  

Redactieassistent  

Taalspecialist   

 

CAS  
Anesthesiemedewerker  

Assistent accountant  

Auditor kwaliteitszorg  

Inspecteur arbeidsinspectie  

Inspecteur gezondheidszorg  

Inspecteur onderwijsinspectie  

Jurist  

Kandidaat-notaris  

Mediathecaris  

Officier van justitie  

Registeraccountant  

Schade-expert  

Systeembeheerder  
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CAO  
Accountant  

Belastingjurist  

Configuration manager ICT  

Controleur technische administratieve 

bedrijfsvoering (agrarisch)  

Econoom  

Inkoper  

Vergunningverlener (overheid)  

 

CKA  
Archiefmedewerker  

 

CKS  
Bibliothecaris  

Muziekhandelaar  

Webdeveloper  

 

CSP  
Contentmanager  Onderwijsplanner  

 

CSA  
Ambtelijk secretaris OR  

Arbo coördinator  

Assistent controller  

Beleidsmedewerker bestuurlijk-juridische zaken  

Bibliothecaris muziekbibliotheek  

Bibliothecaris wetenschappelijk bibliotheek  

Centralist meldkamer  

Functioneel beheerder  

Gerechtsdeurwaarder  

Marktonderzoeker  

Parketsecretaris  

 

CSK  
Bibliothecaris muziekbibliotheek  Jeugdbibliothecaris  

 

CSO  
Administratieconsulent  

Bewindvoerder  

Bibliothecaris  

Budgetconsulent  

Docent notariële wetenschappen  

Docent secretariële vakken  

Fiscaal juridisch medewerker  

Gemeentesecretaris  

Griffier rechtbank  

Officemanager  

Opleidingscoördinator  

Reisinkoper  

 

COP  
Vastgoedadviseur 
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COA 
Belastingadviseur  

Beleidsmedewerker fiscale zaken  

Boekhouder  

Controller  

Kredietbeoordelaar  

Luchtverkeersleider  

Notaris  

Taxateur onroerend goed  

Taxateur roerende goederen  

COK Correspondent  

Traffic manager reclame

COS
Administratieconsulent  

Belastingadviseur  

Directie assistent  

Europees/internationaal secretaresse  

Gerechtssecretaris  

Griffier overheidsbestuur  

Griffier rechtbank  

Marketing en communicatie planner  

Medewerker consulaat  

Notaris  

Onderwijsplanner  

Personeel en organisatie functionaris  

Projectleider  

Rechter  

Vastgoed beheerder  

Veiligheidsdeskundige (adviserend)  

Verzekeringsspecialist

 


