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Donald O. Clifton

Zichtbaar 
maken van het 
onzichtbare...

Talent geeft 
een goed gevoel, 
het geeft energie 

en je hebt er 
zin in!

“WHAT will 

HAPPEN 
when we

think about 

what is Right 
with people 
rather than 

FIXATING 
on what is 

Wrong 
with 

them?”



Sleutel tot succes Individuele - & koppels coachingOok voor recreanten

You cannot be anything you want to be
but you can be a lot more of who you already are.

Ontdek je sterke punten middels een interessante reis, 
gebaseerd op jouw eigen unieke persoonlijke talenten.

•  Alle positieve eigenschappen, talenten, zijn bij je geboorte al 
aanwezig. Je hoeft ze alleen maar te ontdekken

•  Talenten geven je een goed gevoel, het gaat je gemakkelijk af 
en het geeft energie.

•  Kennis en vaardigheden die bij je talent horen, laten zich 
gemakkelijk aanleren. Het gaat als vanzelf.

•  Het is als een vingerafdruk, zo uniek.

De StrengthsFinder-test van Gallup met de 
onmisbare coaching is de manier om je  
talenten te ontdekken. De sleutel tot succes!

Meer dan 13 miljoen mensen, wereldwijd, hebben de test 
gemaakt. Het is gebaseerd op 50 jaar wetenschappelijk 
onderzoek en het geeft een verfrissende kijk op je unieke 
kwaliteiten. Onderliggende Positieve Psychologie maakt dat 
de StrengthsFinder zich richt op de sterke punten en niet is 
gefixeerd op onze zwakheden.

Vraag je jezelf wel eens af:

•  Waarom je dingen op een bepaalde manier doet, zoals je ze doet?
•  Waarom je veel tijd en aandacht aan bepaalde zaken spendeert?
•  Waarom je sommige dingen beter kunt dan anderen?
•  Kan ik mijn talenten benoemen en doe ik er wat mee?

Nadat je jouw Gallup StrengthsFinder-assessment hebt gedaan, 
geeft het lezen van jouw resultaten direct informatie over jouw 
kenmerkende talenten... Je begrijpt direct; “dit ben ik”.

Hoe kun je jouw talenten zo door ontwikkelen dat ze Echte 
Sterke Punten worden en vóór je gaan werken. Niet alleen in 
werk of studie, maar in je gehele leven...

Een gecertificeerde coach is dan in staat om middels een 
coaching gesprek een echte meerwaarde te geven aan jouw 
talenten cq sterke punten.

Wat is het profijt van individuele coaching top 5; 

•  De kans dat iemand anders dezelfde top 5 in dezelfde volgorde 
heeft is 1 :33 miljoen. Het is een unieke “vingerafdruk” en dus 
belangrijk om te weten hoe jouw volgorde werkt.

•  Je begrijpt waarom je de dingen doet zoals je die doet.
•  Je begrijpt waarom je zoveel tijd spendeert aan bepaalde zaken.
•  Je bent in staat om elk sterk punt te begrijpen, te identificeren 

en te omarmen.
•  Je begrijpt hoe je je sterke punten kunt gebruiken in elke stadium 

van je leven om gelukkiger, productiever en succesvoller te zijn.
•  Je bent meer ingenomen met wie je bent.
•  Jouw uitblinken zal gezien worden door anderen. 

Wanneer je samen met je collega of partner jouw top 5 talenten wil 
doornemen, kun je kiezen voor een gezamenlijk gesprek. Hierdoor 
kun je voor jezelf verklaren waarom jij, maar ook je partner, 
verschillend tegen zaken aan kijken met de bedoeling dat je elkaar 
beter begrijpt zodat onnodige irritaties niet meer nodig zijn.

Teamcoaching;

Heeft u een hoog percentage ziekteverzuim in uw bedrijf?

•  Zijn er werknemers waarvan u weet dat ze het niet echt naar 
hun zin hebben?

•  Laat de werksfeer te wensen over?

Of wilt u gewoon op alle fronten een beter resultaat?

Werknemers in bedrijven die Strengths-based-georiënteerd 
zijn, zijn meer betrokken. Ook kleinere bedrijven of bedrijven 
waar sprake is van samenwerking tussen man en vrouw, 
hebben enorm baat bij de StrengthsFinder. Irritaties 
verdwijnen en samenwerking verbetert.

Wat is het profijt van groepscoaching:

•  Elk teamlid zal gemotiveerd het team-doel dienen.
•  Elk teamlid gaat graag naar het werk omdat dat een plaats is 

waar jij met je kwaliteiten wordt gewaardeerd.
•  Elk teamlid zal meer zelfverzekerd zijn en dus ook in zijn werk.
•  Teambetrokkenheid zal worden verhoogd.
•  Teamproductie zal groeien.
•  Het team heeft een sterke-punten-focus en niet een 

negatieve mindset.
•  Het team zal beter samenwerken om het doel te bereiken.
•  Bij deze heb je alle profijt van het individuele coachingtraject.

De resultaten van Gallup’s onderzoek in 192 organisaties, 
49.928 business/work units en 1.390.941 werknemers verspreid 
over 34 landen in 2012: 37% minder ziekteverzuim, 21% grotere 
productiviteit, 22% hogere omzet en winst, 28% minder diefstal, 
48% minder veiligheidsincidenten.

Mensen die focussen op hun strengths zijn 6 x meer 
betrokken bij hun werk en ze zeggen gemiddeld 3 x vaker dat 
ze een fantastisch leven hebben. Je eigen talenten ontdekken 
is buitengewoon interessant en leuk.

www.ontdekmijnsterkepunten.nl


