
Op welke momenten in je leven  

denk je na over je talenten?

En voor wie is hier nog een rol in weggelegd?

• “Als ik nadenk over wat ik wil in de toekomst”

• “Op succesmomenten, bijvoorbeeld na een succesvol event of cijfer etc. en  

 momenten dat het juist niet gaat (wat kan ik wel?)”

•  “Als je alleen bent en nadenkt over jezelf en hoe jij je op dat moment bewust  

 bent van je leven: hoe ben ik vooruit gegaan? Wat kan ik en wat wil ik nog?”

• “Wanneer ik in groepsverband moet werken en dan moeten de taken verdeeld  

 worden naar ieder talent”

• “Externe inspirerende mensen bijvoorbeeld video’s online”

• “Docenten zijn heel belangrijk en kunnen hier nog in leren”

• “Eigenlijk iedereen in de directe cirkel, er zou meer aandacht voor moeten zijn!”

• “Scholen, gemeente”

Inspiratie Café  ‘Gezamenlijk Talent’ 

Vooraf

Talent?Maandag 30 oktober werd het Inspiratie Café 
dóór en vóór jongeren georganiseerd bij R-Newt 
in Tilburg. Tijdens deze pizza-sessie stond het 
thema ‘Gezamenlijk Talent’ centraal. Wat zien 
jongeren als talent? Welke rol speelt talent in hun leven? Hoe kunnen zij elkaar 
stimuleren in het ontwikkelen van talenten én elkaars talenten versterken?  

Het Inspiratie Café is een werkvorm van het jongerenparticipatienetwerk  
regio Hart van Brabant ‘Samen MET de Jeugd’. Voor meer informatie kijk op 
www.facebook.com/samenmetdejeugd

“Talent is iets wat je goed kunt, van nature of aangeleerd’’
 
“Als je met je talent bezig bent, ga je vaak volledig op in 
waar je mee bezig bent, zo raak je in een flow!’’
 
“Iedereen heeft weer andere talenten, zo vul je elkaar aan’’ 

meedenken?

meepraten?

meedoen?

16-23 jaar?

Hoe denken jongeren over...

Gezamenlijk Talent

meedenken?

meepraten?

meedoen?

16-23 jaar?

Hoe ontdek je je talenten? 

Hoe versterk je elkaars talent? 

En wat hebben we daarin nodig?

 
Wil jij bij deze pizza sessie zijn 

en mee-eten, denken en praten 

over dit onderwerp?

Maandag 30 oktober 2017, vanaf 17:30 tot 20:30u

V39 - Veemarktstaat 39 in Tilburg

KOM NAAR HET INSPIRATIE CAFÉ EN DOE MEE!

MEER INFO & AANMELDEN VIA: 

fb.com/groups/inspiratieca
fetilburg/

fb.com/samenmetdejeugd/

06 25 72 99 69

Bianca.van.der.geld@tilburg.nl

- Ouders
- Vrienden, huisgenoten

- Inspirerende personen die je ontm
oet

- Op school: klasgenoten, docenten, 
mentor,     

 gastdocenten (bijvoorbeeld TedTa
lks universiteit)

- Idolen (helden voor jezelf)

- Relatie (vriend/vriendin)

- Je collega’s en je baas

- Begeleiders 

- De maatschappij

- Iedereen die betrokken is in mijn
 leven!

Welke mensen spelen een belangrijke rol in  

het ontdekken en ontwikkelen van je talenten?

•  “Door als “supporter” complimenten te geven en zelfvertrouwen een boost te geven”

•  “Jongeren kunnen elkaar denk ik heel erg stimuleren door bijvoorbeeld sociale media, 

    maar ook in het echt  bij elkaar samenkomen en elkaar stimuleren en inspireren”

•  “Door hen positief te benaderen: kijk hoe goed je dit kan, hoeveel je daar nog uit kan halen. 

•	 	 “Belonen	wat	goed	gaat	i.p.v.	afstraffen	wat	niet	goed	gaat”
•  “Door hen beter te begeleiden in talent ontwikkeling en hen te helpen bij de dromen die ze hebben”

•  “Door ze positieve feedback te geven en vrijlaten in ontdekken”

Op welke manieren kunnen jongeren gestimuleerd worden 

in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten? 

http://www.facebook.com/samenmetdejeugd

