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Radicaal kiezen voor waar je goed in bent, is de weg 

naar zelfrealisatie en authenticiteit. Het is ook de 

poort naar het leveren van een positieve bijdrage 

aan de samenleving. Het lijkt paradoxaal, maar 

door te gaan voor waar je echt goed in bent en het 

ontplooien van je uniek talent ga je steeds waarde-

voller worden voor je omgeving. Doen waar je goed 

in bent is bijna een levensverzekering en een garantie 

op blijvende goesting voor werken en leren, ook op 

gevorderde leeftijd. 

In Ik kies voor mijn talent gaat Luk Dewulf op zoek 

naar hoe de voorgeschiedenis van iemand heel sterk 

bepalend is voor zijn of haar ‘handleiding’.  Hoe kan 

je focussen op je talent en hoe kan je omgaan met 

zwakke punten of met domeinen waarop je geen 

passie hebt zonder dat je ze hoeft te ontwikkelen?  

Op basis daarvan beschrijft de auteur hoe een 

bepaalde job, rol of context in samenhang met het 

benutten van talent tot succes dan wel tot stress 

en burn-out kan leiden. Luk Dewulf zoekt en vindt 

manieren waarop kinderen in hun opvoeding en op 

school aangesproken kunnen worden op hun uniek 

talent. 

Het geheel wordt onderbouwd met recente inzichten 

uit de positieve psychologie en geïllustreerd met 

sprekende voorbeelden. De lezer kan bovendien 

zelf aan de slag met de concrete tools die het boek 

aanreikt. 
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