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Slotwoord

Als je het woord uitspreekt en de klanken proeft, voelt het licht en bruisend. De laatste letter geeft aan dat daadkracht 

de punt is achter het woord.

 

Alle mensen die in dit tijdschrift hun verhaal over talent(en) vertellen, zijn betrokken mensen met een hoge ambitie. Wat 

zij allemaal delen, is dat zij er dagelijks mee bezig zijn, als een vanzelfsprekendheid. Voor zichzelf maar juist ook voor 

anderen. Zo ontstaat een continu leren en ontwikkelen. Met de bijbehorende reflectie en ambitie, en het spelgedrag: 

het niet weten wat erbij hoort. 

Toch merk ik in mijn werkomgeving dat het lastig blijkt om te werken met iets wat je hebt. De voorkeur ligt toch vooral bij 

het ontwikkelen van iets wat je níet hebt. Je eigen kracht pakken en daarmee werken, geeft energie. Maar als talenten 

zo bezig zijn, schrikt dat veel organisaties af. Ze vinden wel dat mensen met passie hun werk moeten doen, maar 

eigenlijk kunnen organisaties niet echt omgaan met alles wat bij passie, ambitie en drive hoort. Want hoe controleer je 

dynamiek? En hoe meet je de effectiviteit ervan? Het willen controleren, beheersen en borgen – het is taal die past bij 

organisaties, maar juist niet bij talent hoort. Ik denk dat mensen die echt bezig zijn met hun drive verdraaid goed weten 

wat zij aan het doen zijn. Anders zou hun eigen passie wegvallen. En dat laat je je niet afpakken, wat je omgeving ook 

denkt of doet. 

Ik denk dat elk talent zelf heel goed in staat is om, in elk situatie, de competentie te pakken die hij of zij nodig heeft. 

Dat kan echt niemand anders voor je bedenken of van je eisen. De sportwereld is daar een glashelder voorbeeld van. 

Een goede coach werkt met zijn talenten vanuit wat er is. Dat ontwikkel je en leer je te gebruiken – in elke variant, groep 

en omgeving en onder alle omstandigheden. Zo groeit het talent naar een niveau waarvan je vooraf niet kon bedenken 

dat het zo hoog zou kunnen zijn. Dat succes, dat zien we allemaal, willen we allemaal zelf meemaken of er in elk geval 

deel van uitmaken. Wat een energie! Talent is zichtbaar in al zijn schoonheid en effectiviteit. Toch maar kiezen voor de 

dynamiek die talenten met zich meebrengen?

Dat gun ik u allemaal.

Dank aan iedereen die aan dit tijdschrift heeft meegewerkt. 

Mij heeft het, zoals altijd als je iets onderneemt, nieuwe kennis en inzichten en veel energie opgeleverd.
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