Zone of Genius

Zone of Genius

Zone of Excellence

In “The Big Leap” introduceert Gay Hendricks de zone
of genius. In dit gebied vallen dingen die je doet in je
leven of in je werk, waarin jouw talenten, vaardigheden
en jouw energiebronnen samen vallen. Het zijn de
dingen die je in een flow brengen en die de meeste
toegevoegde waarde opleveren voor een team of voor
een klant. Met andere woorden, taken die je
bevlogenheid vergroten en bijdragen aan een positief
leven. Jammer, want in dit gebied zit jouw volledige
potentieel. In dit gebied zit jouw volledige potentieel.
De taken in de zone of genius zijn interessant om te
onderzoeken. Wat hebben zij onderling
gemeenschappelijk? Is het de taak op zich, of de
omgeving waarin deze taken kunt doen of misschien
de manier waarop jij deze taken kunt doen? De meeste
mensen richten zich in het leven op de zone of
excellence of de andere gebieden, door allerlei zelf
opgelegde barrières. Dit zijn de valse overtuigingen die
zich kunnen ontwikkelen als een upper limit problem.
Dit is een blokkade die meer langdurig leven of werken
in de zone of genius in de weg staat.

Wij ontwikkelen organisaties van binnenuit, omdat we
denken dat het meeste daar al is. We zijn adviseur,
procesbegeleider en talentcoach en hebben ervaring
met diverse rollen bij organisatieontwikkeling in het
publieke domein. Onze aanpak is doortastend met
respect voor ‘wat is’, gericht op gezamenlijke focus en
een lerende cultuur, waar initiatief en
verantwoordelijkheid nemen gewoon is. We zoeken de
taaiheid op en helpen energie opnieuw te laten
stromen. In alles dat we doen, verbinden we met onze
opdrachtgevers, delen we ons netwerk en zetten we
talent, werkplezier en vertrouwen centraal. Zo bouwen
we aan bevlogen mensen en wendbare organisaties.
www.talentproducties.nl
ottovanhulst@talentproducties.nl

Upper limit problem

Zone of Incompetence

Manier van invullen:
• Zorg voor een rustige plaats en neem een
potlood en gum.
• Denk aan taken die je afgelopen week deed
en plaats ze in de gebieden van ‘t werkblad.
• Verplaats steeds taken van het ene naar het
andere gebied als ze daar meer thuishoren.
• Check de toelichting op het soort taken die in
de zone of genius thuis horen.

Zone of Incompetence
• De dingen die je doet, maar waar je niet zo
goed in bent. Waarschijnlijk omdat je er niet
zoveel aandacht aan schenkt, omdat ze je
vervelen of gewoon niet bij je passen. Als je
de mogelijkheid hebt is het een idee om
bijvoorbeeld anderen (die deze taken wel leuk
vinden en er goed in zijn) te vragen om deze
taken van je over te nemen.

Zone of Competence

Zone of Competence
• De taken waarin je gemiddeld tot goed bent:
je hebt de vaardigheid om deze taken te
doen, maar ze interesseren je niet zo veel en
je hebt ook niet de ambitie om er veel beter in
te worden.

Zone of Excellence
• De taken waarin je goed tot uitstekend
presteert. Maar ook de taken die je in de
comfortzone houden en niet bijdragen aan
een hogere bevlogenheid of een positief
leven. Je doet deze taken, omdat je ze altijd
hebt gedaan en omdat je er stabiel een 8 in
scoort, maar ze dagen je niet uit om verder te
ontwikkelen.

Zone of Genius
Taken die het antwoord zijn op vragen, zoals:
• Wat vind ik zo leuk dat ik het lang kan
volhouden zonder moe of verveeld te raken?
• Welk werk doe ik dat niet als werk voelt?
• Wat levert de hoogste opbrengst en
waardering op, zonder dat het energie kost?
• Wat onderscheidt mij in mijn werk als mijn
unieke vermogen?

