
TALENTENSCAN        organisatie: _______________________________ 

         

TAKEN TALENTEN
Kies maximum 2 talenten per taak 
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vrijwilligerswerk 

Methodiek voor talentenscan door Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel www.steunpuntvrijwilligerswerk.be 

http://www.steunpuntvrijwilligerswerk.be/


Bijlage 1: Omschrijving talenten 
Bron: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn NIZW. Herwerkt door het Huis van Het Nederlands in duidelijke taal. 

Artistiek talent   

Je bent creatief. Je kan goed acteren, tekenen, knutselen of muziek maken. Je leest graag en je bezoekt graag musea. Je houdt niet van regels. Je hebt veel 

fantasie, je bent origineel. 

Diep denkend talent 

Je bent intellectueel en theoretisch. Je hebt talent voor wetenschappen, wiskunde en techniek. Je wil alles onderzoeken en begrijpen. Je leest en schrijft graag. 

Je werkt graag alleen, systematisch, kritisch en nauwkeurig.  

Nauwkeurig talent 

Je bent nauwkeurig. Je houdt van structuur. Chaos en rommel vind je vervelend. Je werkt precies en systematisch, volhoudend en voorzichtig. Je bent goed in 

administratief werk. 

Ondernemend talent  

Je bent avontuurlijk. Je houdt van uitdagingen. Je bent ondernemend en praktisch. Je kan goed coördineren en organiseren. Je kan overtuigen en 

enthousiasmeren. Je bent ambitieus, dominerend, gezellig en optimistisch. Je houdt niet van wetenschap en filosofie, maar wel van economie en politiek. 

Praktisch talent  

Je bent technisch. Je werkt graag met je handen, maar ook met materialen en machines. Planten en dieren verzorgen, vind je interessant. Je werkt graag 

alleen. Je bent bescheiden, stabiel en volhoudend.  

Sociaal talent 

Je bent sociaal. Je kan je gedachten en gevoelens goed formuleren. Je werkt graag met andere mensen. Je kan goed naar hen luisteren en je zorgt graag voor 
hen. Je bent begripvol, vriendelijk, tactvol en idealistisch. Je houdt van informeren, les geven, verzorgen of amuseren. Werken in team, vind je leuk. Een job in 
de hulp- en dienstverlenende sector is ideaal voor jou.  

Bijlage 2: Voorbeelden van vrijwilligerswerk per talent 

Artistiek talent | Artistiek vrijwilligerswerk: 

• Kinderen schminken

• Een zoektocht bedenken

• Folders maken voor een ouderenbond

• Een muziekbandje begeleiden in een psychiatrisch centrum

• Een televisieprogramma maken met jongeren

• Schrijven voor het magazine van een cultureel centrum

• Kostuums maken voor een toneelclub

Diep denkend talent | Intellectueel vrijwilligerswerk: 

• Documentatie zoeken voor een politieke organisatie of bibliotheek

• Lesmateriaal maken voor volwassenen of kinderen

• Onderzoek doen voor een organisatie

• Mensen rondleiden in een museum

• Werken aan een vrijwilligersbeleid voor een sportvereniging

• Bestuurslid zijn van een vrijwilligersorganisatie

Nauwkeurig talent | Nauwkeurig vrijwilligerswerk: 

• De boekhouding doen van een organisatie

• Materiaal ophalen en bezorgen voor een kringloopwinkel

• Verkopen in een museum

• Helpen in een bibliotheek

• Documentatie verzamelen voor een politieke organisatie

• Werken in het magazijn of op het secretariaat van een jeugdorganisatie

Ondernemend talent | Avontuurlijk vrijwilligerswerk: 

• Een wereldwinkel opstarten

• Contactpersoon zijn voor een maatschappelijke organisatie

• Deelnemen aan een adviescommissie over huisvesting of ouderenbeleid

• Vrijwilligers begeleiden

• Promotie maken voor een vereniging

Praktisch talent | Praktisch vrijwilligerswerk: 

• Dieren verzorgen op een kinderboerderij

• Decor bouwen voor een toneelclub

• Speelgoed of computers herstellen

• De tuin onderhouden van een school

• Gras maaien van het voetbalveld

Sociaal talent | Sociaal vrijwilligerswerk: 

• Voorlezen aan blinden

• Een kookcursus geven aan jongeren

• Mensen onthalen in een dienstencentrum

• Een voetbalteam begeleiden

• Ouderen informeren of bezoeken

• De bar doen bij een sportclub

• Mensen helpen via de telefoon

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK BRUSSEL | www.steunpuntvrijwilligerswerk.be


