














Talentenvragenlijst en 
terugmeldgesprek 

De Clifton Strengths talentenvragenlijst helpt bij het in kaart brengen 
van de eigen talenten. Het instrument koppelt talenten aan 
persoonlijke sterke punten en aan een actieplan voor het 
implementeren van de sterke punten in de dagelijkse werkzaamheden 
en werkrelaties.

Via ons kun je een assessment aanvragen. Je ontvangt duidelijke
instructies. Daarna boek je een online terugmeldgesprek met één van 
onze coaches. De coach helpt om de talenten te duiden en gaat met 
je in gesprek over de combinaties van talenten, hoe dit in de praktijk 
werkt, welke ontwikkelwensen je hebt en hoe je die kunt realiseren.

De focus ligt op het investeren in je sterke kanten en het managen 
van zwaktes. Dit staat lijnrecht tegenover traditioneel management, 
waarbij de focus ligt op investeren in verbetering door te kijken naar 
zwaktes en ontwikkelpunten



   Krachten van het team

Als alle teamleden de vragenlijst hebben ingevuld en hun 
terugmeldgesprek hebben gehad, kan het het 'teamwork' starten.
Er zijn twee mogelijkheden, die ook gecombineerd of desgewenst 
uitgebreid kunnen worden.

Training Clifton Strengths

Op speelse wijze zorgen we ervoor dat alle talenten toegelicht worden en dat de top 
10 van alle teamleden gedeeld worden. Een teamgrid waarin alle profielen 
samenkomen, geeft een goed beeld van de krachten van het team. 

Strategische teamsessie

Uitgangspunt zijn de doelen en taken waar het team voor staat. Welke uitdagingen 
liggen er? In dat licht volgt een uitgebreide analyse van het teamgrid waarbij het 
team de eigen krachten en blinde vlekken koppelt aan de gezamenlijke doelen.

 



Leidinggeven aan talentontwikkeling
Talentontwikkeling vraagt om structurele en waarderende aandacht. Als 
leidinggevende is het je taak om individuen en team als geheel, het beste (hun 
talenten) uit zichzelf en elkaar te laten halen. Hoe werkt de dynamiek tussen 
talenten en hoe help je mensen om van hun talent een echt sterk punt te 
maken?  En hoe ga je om met eventuele blinde vlekken?

Maar het gaat ook over jou want hoe haal je als leidinggevende het beste uit 
jezelf? Hoe benut jij jouw talenten en hoe bespreek je die ook met je team? 

Allemaal vragen die een praktische invulling krijgen tijdens de training 
Leidinggeven aan talentontwikkeling. 

Je krijgt alle kennis en tools die je nodig hebt om medewerkers hierin te 
ondersteunen, ervoor te zorgen dat het dagelijkse 'taal' wordt en dat elk talent 
volop de ruimte krijgt om te leren en uit te blinken. Je oefent met een acteur 
om je vaardigheden voor ontwikkelgerichte coachgesprekken te vergroten. 













https://makingsensetogether.nl/afspraak-plannen


https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/
https://www.makingsensetogether.nl/

