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Luk Dewulf: ‘De maatschappelijke 
structuren zijn niet aangepast 
aan de uiteenlopende waaier 
van talenten waarover mensen 
beschikken.’
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Leve de positieve illusie

Volgens pedagoog Luk Dewulf kun je maar beter je eigen talenten en die van je 
medewerkers versterken want dan presteert iedereen het best, wat ook de grootste 
meerwaarde aan de samenleving oplevert. Het versterkt bovendien ieders eigenwaarde 
en het beeld dat we van elkaar hebben. Hoe positiever dat beeld, hoe beter de relatie.
tekst marlies van bouwel beeld stefan dewickere

Hij valt meteen met de deur in huis: ‘Talent 
bezit je voor die activiteiten in het leven 
die je moeiteloos doet en die je veel vol-
doening schenken. Dat is heel bijzonder, 
maar paradoxaal denken veel mensen 

dat dit geen talent is, precies omdat het hun geen 
moeite kost. Zelf besef je pas als laatste dat je over 
dat talent beschikt. Zo heeft bijvoorbeeld iemand 
met het talent “beeldorganisator” een heel concreet 
beeld voor ogen van de happening of workshop die 
hij organiseert, hij zal denken aan alles wat nodig 
is en is er zich niet van bewust dat dit zo bijzonder 
is. Het zijn andere mensen die hem daarop wijzen. 
Dat is de tweede paradox: je herkent je eigen talent 
pas als het gezien wordt door anderen, dan pas word 
je je ervan bewust. Wie vertrekt vanuit zijn talent, 
laadt zijn batterijen op, anders lopen ze uit. Door je 
talent te versterken groeien je veerkracht, je weer-
baarheid en je vermogen om te gaan met wat lastig 
is. Als je iets doet waarvoor je talent hebt, voel je je 
tevreden, heb je voldoening en nemen je veerkracht 

en weerbaarheid toe. En dan kun je beter omgaan 
met de stress waarmee je te maken krijgt.’

In uw boek hebt u het over 39 talenten waarover 
je kunt beschikken. Wat is het ideale talent voor 
iemand die in de lokale politiek actief is?
‘De momentgenieter. Al de eerste dag op vakantie 
maakt zo iemand de klik en zakt in lethargie weg. 
Soms heeft deze persoon drive of shot nodig om de 
deadlines te halen maar de momentgenieter maakt 
de dag het liefst anders mee dan hij ’s morgens had 
voorzien. Mensen in de omgeving zouden er ze-
nuwachtig van kunnen worden dat hij niet zenuw-
achtig wordt, hij werkt graag in wisselende en zelfs 
in kritieke omstandigheden. Het nadeel is dat zo’n 
momentgenieter een tijdbom zonder klokje is, want 
hij is het gewend alles aan te kunnen, dus ziet hij het 
niet aankomen wanneer hij over de schreef gaat.’ 
‘Veel politici hebben het talent momentgenieter, 
maar het is ook handig om als politicus over het 
talent buikdenker te beschikken: op het moment 
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dat een vraag wordt gesteld kan zo iemand het goede 
antwoord geven. Hij heeft weinig moeite met vliegens-
vlugge inzichten en kan snel op een vraag antwoorden. 
Maar anderzijds is het talent doordenker ook goed voor 
een politicus, dat is diegene die nadenkt over de puzzel-
stukken en pas na een tijd het goede antwoord geeft. Dat 
is de dossiervreter die stress krijgt bij een onvoorbereide 
vraag. De buikdenker is eerder het type politicus dat ook 
woordvoerder is geweest, hij is op z’n best in een debat. 
Sommige talenten komen samen voor. In de nationale 
politiek maar ook lokaal zie je veel juristen, zij hebben 
van nature het vermogen veel informatie te verwerken en 
ook te onthouden. Ze hebben een sterke dossierkennis en 
dat is belangrijk in de politiek.’

Welke talenten zijn het relevantst voor  
de samenleving?
‘Alle talenten dragen bij tot de rol die zingevend voor je 
is, op het vlak waarop jij een maatschappelijke bijdrage 
wilt leveren. Zo kan iemand goed zijn in het informatie 
delen tussen instellingen of in de sociale sector. Als IT’er 
kun je over wachtrijen nadenken en een mooie bijdrage 
leveren. Er ligt een evidente verbinding tussen engage-
ment en talent maar je kunt met eender welk talent een 
belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving.’ 
‘Ik zou zelfs het tegenovergestelde willen zeggen. De 
maatschappelijke structuren zijn niet aangepast aan de 
uiteenlopende waaier van talenten waarover mensen 
beschikken. Denk maar aan het onderwijs waar je lang 
moet stilzitten en altijd alles moet memoriseren. Als je 
niet over dat talent beschikt, heb je echt dikke pech, dan 
heb je op je vijftiende een negatief zelfbeeld en voel je je 
dom.’

En geraak je niet meer op dreef?
‘Zo drastisch zou ik het niet stellen. Veel creatieve ta-
lenten in beeldende kunst, ondernemen of onderzoek en 
ontwikkeling deden het niet goed in het onderwijs, ze 
hebben zelf hun talenten moeten uitvinden. Over hen 
werd gezegd dat er een hoek af was, en precies dat is een 
teken dat iemand een bijzonder talent heeft. Eigenlijk ge-
loof ik dat er bij iedereen een hoek af is, want op het punt 

waar je afwijkt van de norm, daar ligt je grootste of meest 
bijzondere bijdrage aan de maatschappij.’ 

Hoe kan de maatschappij hiermee omgaan?
‘Je moet vertrekken van wat er is in plaats van van wat er 
niet is. Dat is simpel. De vrijwilligers, de mensen die in 
hun gemeente een engagement opnemen, zijn evengoed 
mensen die uit een warm nest komen als mensen die 
een zware jeugd achter de rug hebben. Precies omdat het 
thuis niet normaal was, hebben deze laatsten een bijzon-
der vermogen ontwikkeld om zich te engageren. Je kunt 
je dus bij armoede, ziekte of alcoholmisbruik in het gezin 
focussen op wat een kind tekortkomt maar ook op het 
engagement waartoe dit leidt.’
‘Klassiek komen in een functioneringsgesprek eerst 
vooral de slechte punten aan bod en op het eind ook nog 
wat goede punten, maar tegen die tijd is je aandacht bij 
de slechte punten blijven hangen. We zijn in onze maat-
schappij toch zo gewend om te kijken naar wat er niet is. 
De pers speelt hierin een rol, zeker weten, ze vergroot de 
problemen uit: de economische crisis, de zware besparin-
gen, de doemscenario’s. Daarom zijn er ook zo veel burn-
outs. Zelfs tweeverdieners durven niet meer van werk te 
veranderen.’

Ze lopen ook een groot risico: ze moeten het huis 
afbetalen, de kinderen moeten niet alleen naar school, 
maar ook naar de opvang en op cursus en samen op 
vakantie…
‘Mensen durven niet te kiezen voor hun talent, ze durven 
geen risico’s meer te nemen. We zijn een van de weinige 
landen waar er zo veel luxe is en waar het ons tegelijk zo 
aangepraat wordt dat het slecht gaat. En bovendien wor-
den normen over wat normaal of abnormaal is, je al met 
de paplepel ingegoten. Dat was bij mij ook zo. Voor ik als 
zelfstandige met mijn kantoor begon, behoorde ik tot het 
middenkader van een bank. Die eerste zes maanden kon 
ik me geen loon uitbetalen, mijn ouders begrepen echt 
niet dat ik zo’n schone functie kon loslaten. De eerste vijf 
jaar heb ik het niet kunnen uitleggen, pas daarna lukte 
dat. Dat soort risico’s nemen is niet evident maar het is 
wel nodig voor onze samenleving. Ik geloof dat als je echt 

Eigenlijk geloof ik dat er bij iedereen een hoek 
af is, want op het punt waar je afwijkt van de 

norm, daar ligt je grootste of meest bijzondere 
bijdrage aan de maatschappij.
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doet waarin je goed bent, je de beste bijdrage levert aan 
de maatschappij of aan je organisatie. En soms moet je 
daarom veranderen van positie of van organisatie.’

Je kunt het ook omdraaien: hoe kan de samenleving 
ervoor zorgen dat mensen die stap wagen?
‘Je moet met de talenten aan de slag in plaats van met de 
tekorten. Mensen zullen zich wel kunnen conformeren 
aan het competentieprofiel waarvoor ze geselecteerd zijn, 
maar soms kost dat veel training en tranen en de kans 
wordt groot dat ze klonen van elkaar worden. Dat is niet 
wat ik bedoel. Bovendien kun je in zaken die je echt niet 
liggen, maar beter niet al je energie steken want ze trek-
ken alle fut uit je. Daarmee ben je bezig als je om vier of 
vijf uur ’s morgens wakker wordt. Je bent natuurlijk wel 
verantwoordelijk voor het resultaat maar om dat te berei-
ken werk je beter samen met anderen. Hulp vragen staat 
in onze maatschappij niet hoog aangeschreven, maar het 
getuigt wel van wijsheid. Alleen lukt het je maar moeilijk, 
maar als je het talent van anderen aan het jouwe toe-
voegt, slaag je wel.’
‘Een talent is iets waarop je trots bent, waarmee je succes 
hebt, iets waarmee je in je kracht zit. Talenten ontdek-
ken vergt een manier van kijken die ik nu oefen met een 
groepje onderwijzers van het eerste leerjaar. Op twee uur 
tijd kun je al een mooie typering maken van wanneer 
een kind in zijn kracht zit, wat het bijzonder maakt. We 
zijn te zeer gewend om te kijken naar wat niet goed is in 
plaats van naar wat een kind kan. Het systeem dwingt 
ons vooral te zien wat er niet is.’

En kun je dat ook op arbeidsniveau?
‘Wanneer vliegt de tijd en welke dagen duren lang? Wan-
neer zie ik je schrikken als ik langskom of wanneer zie 
ik je stralen? Die manier van kijken, die mindset verwer-
ven is niet zo simpel. Als er vijftig mensen in een bedrijf 
werken, is er al eens een collega met een slechte dag. Als 
je dan geïnteresseerd vraagt wat er aan de hand is, kijkt 
naar wat er is, kan er veel verholpen worden.’
‘Ken je het verschil in onderzoek over huwelijksgeluk 
vroeger en nu? Vroeger werd dat bij gescheiden kop-
pels onderzocht, en bleek dat ze vooraf elkaars sterke en 

zwakke punten niet kenden. Nu wordt naar het recept 
gevraagd van koppels die al lang gelukkig getrouwd zijn. 
Dat geeft heel andere onderzoeksresultaten, zo blijkt 
dat iemand die gelukkig getrouwd is een veel positiever 
beeld heeft over de andere dan over zichzelf en zo trek je 
natuurlijk je partner uit de miserie. Pas bij een vertrou-
wensbreuk wordt de positieve illusie een negatieve illusie. 
Bij een goede relatie, in een goed team of in een bloeiende 
gemeente halen de positieve illusies de bovenhand. Van 
nature zie je dan de goede dingen.’ 

Kun je dat overzetten naar het imago van een stad? 
Neem Gent, waar we nu zijn.
‘Ah ja, Gent is een stad van positieve illusies. Dat is dui-
delijk. Burgemeester Frank Beke werd al door iedereen 
op handen gedragen. Als inwoner zie je dan waarom je 
trots bent op je stad. Je gebruikt dan je positieve illusie, 
ook bij moeilijkheden. De woorden die ik over mijn stad 
gebruik, bepalen de identiteit van mijn stad, de woorden 
die Gentenaars, de bezoekers, de pers over Gent hante-
ren, bepalen de identiteit van de stad. Enkel als er een 
aantal zaken gebeuren, verandert de identiteit van de 
stad. Als ik dus de woorden kan veranderen, verander ik 
zelf. Daarom verkies ik ook het woord talent boven com-
petentie of tekort. Ik geloof in talent, we kiezen voor het 
vermogen, zo zijn er voor alles betere woorden mogelijk.’ 
‘Als je gaat kijken naar de talenten en die verbindt aan 
successen, ga je nog verder en maak je nog meer gebruik 
van talent. Onderzoek wijst uit dat als je een gesprek start 
met wat goed is en dan eindigt met wat lastig is, je het ge-
sprek verlaat met een positieve emotie, waardoor de kans 
dat je er iets mee doet, groter wordt. Het heeft dus zeker 
te maken met woorden en met de emoties.’   
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Mensen zullen zich wel kunnen conformeren 
aan het competentieprofiel waarvoor ze 
geselecteerd zijn, maar soms kost dat veel 
training en tranen en de kans wordt groot 
dat ze klonen van elkaar worden.
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