
 
 

 

Talent en Motivatie 
Zijn deze op een lijn of is er een verschil en wat betekent dat?  

Er is een gezegde wat luidt: ”Iedereen heeft talent. Het is alleen een kwestie van blijven 
bewegen tot je weet wat je talent is”. Maar ook al weet je wat je Talenten zijn (door 
zelfreflectie, interne of externe coaching, loopbaanadvies, assessment etc.) als dit niet 
overeenkomt met je Motivatie, wat dan?  

Er zijn allerlei ontwikkeltips, trucs en methodieken. 
Vraag is alleen: in hoeverre is dit zinvol als iemand wel in staat is tot maar het om wat voor 
reden niet wil.  

De innerlijke drijfveer van de mens is een essentiële succesfactor. 
De motivatie ofwel de wil om iets wel of niet te doen, bepaalt hoeveel energie en passie we 
in ons werk steken en hoe lang we daarmee doorgaan.  

Motivatie versterkt aanwezige capaciteiten, kwaliteiten, talenten en verhoogt iemands 
productiviteit. De inschatting van motivatie, weten wat iemands motivatie verhoogt of 
vermindert, is een belangrijke sleutel voor de voorspelling van succes en van iemands 
gedrag. De medewerker, manager, directeur kan getalenteerd zijn maar als het aan de 
motivatie ontbreekt, laat deze zijn of haar kwaliteiten niet of in mindere mate zien.  

Werken aan ontwikkelpunten waarvoor iemand niet gemotiveerd is, heeft weinig kans van 
slagen.  

Met behulp van de Wave maken we inzichtelijk in hoeverre Talent en Motivatie, het Kunnen 
versus het Willen in harmonie is. Doet de persoon de dingen die deze leuk vindt en heeft die 
persoon de kwaliteiten c.q. talenten hiervoor in huis?  

Verder maakt de vragenlijst door de mate van discrepantie of overeenkomst, inzichtelijk als 
er sprake is van ontwikkelbehoeften, over- of onder gekwalificeerd zijn en of iemand wel of 
niet in zijn of haar kracht zit.  

Wij van Way2Talent geloven dat gemotiveerde en gepassioneerde mensen vaker tevreden 
en initiatiefrijk zijn. Dit resulteert in groei en bloei en daarmee succes en continuïteit van de 
organisatie.  

 
 


