


Ria	van	Dinteren

• Juf,	onderwijskundige,	onderzoeker	en	auteur
• Onderwerpen:	innoveren,	leren,	leiderschap,	
inclusie

• Favoriete	projecten:	talentontwikkeling	in	
probleemwijken	zoals	Zuid-Oost	(Amsterdam)	
en	de	Schilderswijk	(Den	Haag);	leiderschap	
vanuit	het	brein.

• Sinds	2005	internationaal	ATD	spreker
• Hoofdredacteur	van	TVOO
• Verbonden	aan	SN	University;	CNA-NSO;	
diverse	masteropleidingen.

• 6	boeken	over	het	brein	en	innovatie
• Missie:	verschil	maken	kan!



Evert	Pruis

• Missie:
• Talent	én organisatieresultaten
tot	bloei brengen.

• Talent	expert

• Medeoprichter van	Forzes

• Trainer,	adviseur,	
opleidingsontwikkelaar,	
schrijver,	spreker

• Favoriete projecten:
• Rotterdam:	begeleiding on-the-
job	bij Strategische
PersoneelsPlanning

• Zaanstad:	Prachtig Potentieel

• ATD	en TEDx	spreker sinds
2009

• Schrijver	van	150+	blogs

• Redacteur van	TvOO



De	wereld	om	
ons	heen	
verandert	…

Technologische	ontwikkelingen	(hoe	
maak	je	de	leeromgeving	slim	en	
persoonlijk)

Context	verandert	(waar	leren	we	
eigenlijk)

Big	data	(wat	weet	je	van	je	leerders)

Robotisering	(leer	je	ook	van	robots	en	
hoe	ziet	je	werk	er	straks	uit?)



De	
hoofrolspelers

leerreis



Wat	is	talent

Het	vermogen om	een bepaalde activiteit
consistent	en vrijwel perfect	uit te voeren.
Signature	Strengh “Seligman”

Elementen:

• Potentie

• Focus	en gerichtheid:	introvert	of	extravert

• Zelfvertrouwen en mindset



Het	brein	is	hot!



Breinkennis

• Instinctief	deel	en	denkend	deel

• Neuroplasticiteit

• 100	miljard	neuronen
• Context	is	van	belang

breinkennis



1.	Spotten van	talent

• Ontdekken.

• Herkennen.

• Erkennen.	



Potentie ontdekken

Talent Spotting

era 1 - 
physical traits

era 2 -
(past) performance

era 3 -
competence

era 4 - current
potential

For thousands of years, humans made choices 
about one another on the basis of physical attributes. 
For instance: leaders are still taller than followers.

IQ—verbal, analytical, mathematical, and logical 
cleverness—was justifiably seen as an important 
factor in hiring processes.

We decomposed jobs into competencies and looked 
for candidates with the right combination of them.

motivation

curiosity

aka 'growth mindset'

insight

engagement

determination

a fierce commitment to excel in the pursuit of 
unselfish goals

hunger and humility

a penchant for seeking out new experiences, 
knowledge, and candid feedback and an openness 
to learning and change 

How do you react when someone challenges you?

How do you invite input from others on your team?

What do you do to broaden your thinking, 
experience, or personal development?

How do you foster learning in your organization?

What steps do you take to seek out the unknown?
the ability to gather and make sense of information 
that suggests new possibilities

a knack for using emotion and logic to communicate 
a persuasive vision and connect with people

a wherewithal to fight for difficult goals despite 
challenges and to bounce back from adversity 21st Century	Talent	Spotting	- Araoz



leerreis
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2.	Ontwikkelen	van	talent

• Als meer van	hetzelfde niet
meer werkt.

• Mindset	ontwikkeling:	focus	
op	groei!

• Oefenen.



Handvatten voor
ontwikkeling

• Houd het	brein in	de	lerende
stand.

• Zorg voor afwisseling.
• Train	leidinggevenden in	het	
creëren van	een veilige
omgeving.

• Wissel regelmatig af.

• Geef het	goede voorbeeld.



Slagen in nieuwe  
situaties

IDEE

ONZEKERHEID

UITDAGINGEN

BEELD

Angst voor Omarmen

Vermijden Zoeken

Beperkt Breed

Leven is leren en 
ontwikkelen

Leven is proberen 
niet dom te lijken

Zien de mogelijkheid 
tot groei

Gaan uitdagingen aan 
als ze klein zijn

Passen hun actie aan 
als ze falen

En dit bevestigt

Groei mindset  
mogelijkheden groeien

Vaste mindset vaste  
mogelijkheden

Een statische mindset creëert een 
negatieve spiraal.

Een groei mindset creëert een 
positieve spiraal.

En dit bevestigt

Falen in nieuwe 
situaties

Blijven op dezelfde 
wijze handelen als ze 

falen

Stellen uit tot de  
uitdaging groot is

Zien de mogelijkheid 
tot groei niet



3.	Behouden	van	talent

• Millenials.	- jongeren

• Ouderen.	

• Maken van	fouten.



Waardeer en
investeer

Wat	gebeurt	er	als	je	een	
compliment	geeft	over	iemands	

leerproces?





Investeer in	afwisseling



Mindset en	de	reactie	op	fouten

2011	Jason	Moser Michigan	State	University

Groeimindset breinen:
• detecteren	fouten
• en passen gedrag aan: 

corrigeren zichzelf.

Vastemindset
breinen:
• blokkeren	
negatieve	
feedback

• stoppen	wanneer	
ze	negatieve	
feedback	
ontvangen.



4.	En nu	de	praktijk

• Herhalen na:
• 24	uur
• 1	week
• 4	weken
• 3	maanden.



Individuals Organizations

Spotting	talent Switch	work	tasks
Talk	about	talents

Offer	the	opportunity	to
switch	tasks	and	jobs	
regularly.
Make	sure	you	know	what	is	
required	in	the	future

Talent development Learn	and practise
Follow	your	passion
Make	mistakes	and	learn	
from	them

Create safety	to practice	
Appreciate	learning	instead	
of	results
Let	employees	stretch

Retaining talent 40 %	work	is	new
Reserve	judgement
Work	in	a	diverse	team

Embrace	diversity
Be	aware of	unknown	
talents
Appreciate	talents	in	your	
organization

Tips


