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Fons Leroy is voorzitter van VDAB, 
ex-kabinetchef, voormalig ploeglei-
der van wielerploeg Topsport Vlaan-
deren. Hij heeft een duidelijk kijk op 
de link tussen talent op school en de 
arbeidsmarkt. 

“Vroeger als Chiroleider ontdekte 
ik dat leiding geven één van mijn sterke 
punten was.” zegt Leroy. “Daarom is dit 
ook één van mijn talenten geworden. 
Wielrennen is mijn passie, dus heb ik 
gekozen om mijn passie met mijn talent 
te combineren en heb ik in de jaren 90 
een professionele wielerploeg opgericht, 
Topsport Vlaanderen, voor de kenners. 
Vele jonge wielrenners konden hun 
talent niet op het hoogste niveau beoe-
fenen. En dat vond ik spijtig.  Er zijn een 
aantal bekende wielrenners uitgeko-
men, zoals Björn Leukemans en Jurgen 
Van De Walle, waar ik natuurlijk erg trots 

op ben.” Leroy weet hoe 
hij talent kan ontdek-
ken, maar hij weet ook 
dat je hard moet werken 
om het beste in jezelf 
naar boven te halen. 
“Mijn vader heeft nooit 
de kans gehad om voort 
te studeren. Daarom 
heeft hij mij altijd aan-
geraden om verder te 
gaan met hogere stu-
dies. Zoals de meeste 
jongeren wist ik nog niet exact wat ik 
wou studeren. Je moet vooral kiezen wat 
je graag doet. Jammer genoeg zien we 
vandaag dat jonge werkzoekenden die 
voor hun talent zijn gegaan, geen job vin-
den. Daarom is het belangrijk dat je altijd 
een back-up hebt.” 

Niet alleen een backup is belangrijk, 

maar ook te weten 
komen wat je talent 
precies is. Ook daar 
heeft de VDAB een 
oplossing voor. Leroy: 
“Er bestaat ook een 
talentenbank bij de 
VDAB waar werkzoe-
kenden hun passies 
en talenten kunnen 
achterhalen door een 
bepaalde test af te leg-
gen maar helaas komt 

de uitkomst van deze test niet altijd ove-
reen met de  vraag op de arbeidsmarkt. 
Blijven investeren op talent is de sleutel 
tot succes. Scholen en bedrijven moeten 
leerlingen blijven aanmoedigen en bege-
leiden rond hun talenten.” Leroy merkt 
op dat onze maatschappij niet gericht 
is op positieve kenmerken van mensen. 
“Het probleem in onze maatschappij 
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“Talent werkt!”
FONS LEROY (VDAB) OVER ONZE TOEKOMSTIGE GENERATIES:

“Drama-
queen”

Zo werd ik thuis en op school 
regelmatig genoemd. Maar wat wil 
dat zeggen? Dat ik gevoel heb voor 
drama en toneel of gewoon dat ik 
een aanstelster ben? Ik ga zelf liever 
uit van het eerste, dat ik letterlijk 
iets heb met toneel, want ik noem 
mijzelf niet graag een aanstelster. 
Om die reden volgde ik toneelles-
sen, zanglessen en om het allemaal 
samen te binden, musicallessen. 
Maar hoe leuk ik het ook vond om 
daar te zingen, dansen en te over-
drijven, ik had er de tijd niet meer 
voor, door schooltaken. Ik vergat 
het toneel spelen en zingen gedeel-
telijk en een aantal jaar stopte ik 
zelfs helemaal met toneel spelen 
en alles eromheen. Tot ik van school 
wisselde en naar de Martinusschool 
in Bilzen ging. Een school waar ik 
opnieuw de kans kreeg om te ont-
dekken waarom ik zo verzot was 
geweest op toneel. 

Dankzij het Go4Talent project in 
mijn nieuwe school, kwam ik weer 
in aanraking met de dramaqueen 
in mij. Ik werd opnieuw enthousi-
ast voor toneel, maar dan op een 
geheel nieuw vlak. Ik schrijf nu zelf 
toneelstukken. Zonder impulsen op 
school was ik er nooit op gekomen 
om zelf iets te schrijven. Ergens een 
echte passie voor hebben is gewel-
dig en al helemaal als je voldoende 
aangemoedigd word om die passie 
te ontwikkelen. De spelers die mijn 
woorden gebruiken, precies op de 
manier hoe ik het mij had voorge-
steld, dat geeft mij een kick. Als de 
mensen, die op het podium staan, 
goed spelen en er plezier in hebben, 
dan heb ik er zelf ook plezier in. De 
spelers die mijn woorden gebrui-
ken, precies op de manier hoe ik het 
mij had voorgesteld, dat geeft mij 
een kick. En daar doe ik het voor.

Rosalie De Mooij, 17,  

eindredacteur voor één dag.

talent
opnieuw
ontdekt!

is dat we vaak de negatieve kenmerken 
van een persoon op de voorgrond plaat-
sen. Zo zie je moeilijk wie welk talent 
heeft. Maar iedereen heeft zijn talenten, 
je moet ze gewoon kunnen ontdekken. 
Dus zet die positieve talenten op de voor-
grond. Hiermee voel je je beter in je vel 
en bereik je meer op alle gebieden. Na-
tuurlijk moet je met beide voeten op de 
grond blijven en weten waar je niet goed 
in bent, focus je vooral op je talent.”

 
“De toekomst voor de volgende gene-

raties ziet er niet slecht uit, natuurlijk zal 
er wel gewerkt moeten worden en vooral 
langer”, besluit Leroy. “Ik heb geen glazen 
bol en kan dit niet met zekerheid zeggen, 
maar schuif de geruchten dat jongeren 
het slecht gaan hebben maar aan de kant 
en concentreer je vooral op je talenten.”

Nils (14), Naomi (18)

“Scholen en 
bedrijven moeten 
leerlingen blijven 
aanmoedigen en 
begeleiden rond 
hun talenten.”

“Wij zijn 
buitengesmeten!”
 
De leerlingen van de workshop percussie van Go4Talent in het Boudewijngebouw 
is uit hun lokaal gesmeten. Volgens de ambtenaren maakte de workshop te veel 
lawaai terwijl de leden van de workshop vonden dat ze gewoon muziek maakten. 
De werknemers belden naar hun baas die naar de workshop ging en hun letterlijk 
buitengooide. De groep is noodgedwongen naar de ‘geheime’ kelders van het Hen-
drik Conscience gebouw verhuisd. Daar kregen ze wel ruimte om te werken aan 
hun talent. (Maarten, 15)

“Negen trommels, en koebel en een groen pot-
je vonden ze te veel” - Jef Dijckmans Muzikant

straf. blad.
www.maks.be

SCHOKKEND!

“Dankzij Go4Talent 
kwam ik weer in 

aanraking met de 
dramaqueen in mij” 
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“Ik zet jongeren op pad”

“Met je talent 
moet je spelen” 

 “Ik ben ervan overtuigd dat de ta-
lenten van jongeren bepaald worden 
door de invloeden van de omgeving.” 
Dat zegt prof. Christophe Lafosse tijdens 
Go4Talent.

Blink: Vanwaar komt eigenlijk uw inte-
resse voor het menselijke brein?

Dat begon eigenlijk aan de universiteit. 
Ik volgde er het vak neurofysiologie. Door 
mijn goede punten voor dat vak en doordat 
de professor mij een compliment gaf, begon 
ik mij te interesseren in hersenen.

Blink: Zal ons brein in de toekomst nog 
veel veranderen?

De verandering van ons brein wordt 
eigenlijk bepaald door de veranderingen in 
de maatschappij. Als de technologie verder 
ontwikkelt, zal ons brein mee ontwikkelen. 
Ook onze soorten talenten zullen mee ont-
wikkelen.

Blink: Is er een verschil tussen het man-
nelijke en het vrouwelijke brein?

De vrouwelijke hersenen zijn meer 
ontwikkeld dan de mannelijke. Er zijn 
meer verbindingen tussen de beide her-
senhelften bij de vrouwen. Vrouwen kun-
nen multitasken.  Dat talent is niet vaak 
aanwezig bij mannen.

(Sandrien, 15)

Pierre Zanders (49) is leraar tui-
naanleg in het PIBO Tongeren. Hij 
tovert de cafetaria van Go4Talent 
om tot een inspirerende ontmoe-
tingsplek. Zijn talent: omgaan met 
jongeren.

“Ik kan heel goed 
omgaan met jongeren. An-
dere mensen hebben mij 
dit ook laten weten, vooral 
mijn vrienden en familie. 
Hun opmerkingen dreven 
mij naar het onderwijs. Ik 
coach jongeren op een losse manier. Ik 
leerde dit vooral gaandeweg. Je voelt 
wel aan of je eerder een volger bent of 
een leiderstype. Bij mij kwam het lei-
derstype sterk naar voor, ook al ben ik 
niet van de grootste. Ik heb dit talent 
al best lang maar het begon vooral in 
de jeugdbeweging. Vandaag ben ik 
gevraagd om een workshop decoreren 
te geven aan jongeren voor Go4talent. 

Go4talent is een project dat zich 
focust op talenten binnen en buiten 
de school. 16 scholen in Vlaanderen 
nemen met grote overtuiging deel 
aan dit project en geven het beste 
van zichzelf. ‘Blink’ interviewt Luc 
Vandenhoeck, coördinator van het 
project.

Blink: Je lijkt mij een zeer gedreven en 
talentvol iemand. Klopt dit?

Luc: “Gedreven: Ja! Zeker weten. Ik 
ben zeer gemotiveerd. Maar talentvol? 
Dat zou ik niet zo durven zeggen. Iede-
reen heeft uiteraard iets waar hij of zij 
goed in is. Ik vind van mezelf wel dat 
ik goed ben in organiseren en mensen 
samenbrengen om iets ‘goeds’ te creë-
ren. Maar écht het woord talentvol in 
de mond nemen, is iets wat ik liever niet 
doe.” 

Blink: Hoe heb je dit project opge-
richt?

Luc: “Iedereen heeft een talent. Je 
moet er alleen achter komen. Daarom 
ben ik op het idee gekomen om een pro-
ject op te richten, dat jongeren ruimte 
biedt waarbinnen talent tot uiting komt. 
Ik merk ook dat er stilaan een grote kloof 
groeit tussen wat scholen doen en wat 
leerlingen willen. Het is belangrijk voor 
zowel leerling als leerkracht om zich 

GUERILLA 
GARDENING

Guerilla gardeners: Ze bren-
gen je van de saaiste cafetaria van 
België, die van het Consciencege-
bouw in Brussel, naar het diepe 
oerwoud in de Tropen.  Zonder één 
enkele airmile. Of hoe een cafeta-
ria ook inspirerend kan worden 
als 12 gepassioneerde tuinschool-
studenten hun talent bovenhalen.

thuis te voelen in de schoolomgeving. 
Hopelijk draagt Go4talent hier ook in 
bij.”

Blink: Wat is het belangrijkste talent 
dat je als mens kan bezitten?

Luc: “Ik ben er zeker van, dat elk talent 
belangrijk is. Maar je kan niet zomaar je 
talenten opsommen en er een nummer 
aan vastkleven. Er is geen onderscheid 
in waarde of belangrijkheid. Elk talent 
heeft zijn nut. Het gaat er vooral om, 
dat je ze op de juiste manier gebruikt, 
ermee speelt. De ultieme kracht of het 
‘oertalent’ als ik dan toch het woord in de 
mond mag nemen, is het kunnen werken 
met je talenten, er iets mee kunnen doen. 
Dat is een ultieme waarde om als persoon 
te bezitten. Dus mensen: gebruik alsje-
blieft deze oerkracht.” 

Blink: Vind je het project tot nu toe al 
geslaagd?

Luc: “Ja, zeker! Ik ben enorm blij 
met de manier waarop  alles loopt. 
Maar ik ben en blijf een ambitieus roo-
fdier. Als ik dan naar de resultaten van 
mijn projecten kijk, dan denk ik soms: 
had ik toch niet meer kunnen berei-
ken als ik dit of dat had gedaan? Maar 
uiteindelijk ben ik zeer tevreden met 
de resultaten die we hebben geboekt!” 

Paulien ( 17)
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COÖRDINATOR GO4TALENT LUC VANDENHOECK OVER OERTALENT

het ene schaap is het andere niet!

Metacognitie is een moeilijk 
woord voor denken over hoe je denkt. 
Deze methode vormt het zogezegde 
“Nieuwe Leren”.  Wetenschappelijk on-
derzoek heeft aangetoond dat deze me-
thode ook werkt. In extreme gevallen is 
zelfs het gedrag van jongeren drastisch 
veranderd. Jongeren stellen zichzelf 
vragen: Hoe denk ik ? Heb ik het goed 
gedaan? Wat kan ik beter doen? Daar 
worden ze beter van. Je kweekt bij jezelf 
inzichten die je nodig hebt om je talent 
te ontwikkelen.

(Maarten, 15)

9:00, start in een cafetaria zonder sfeer.

9:30, het overleg.

10:00, leerlingen bouwen een levenloze ca-
fetaria om tot een ambitieus theaterplein.

12:00, eh, voilà! Nu kan eindelijk de 
voorstelling van start gaan.

Ondanks mijn ‘leeftijd’ moet ik toch 
blijven proberen om in de leefwe-
reld van de jongeren te passen. Mijn 
favoriete leeftijdsgroep is eigenlijk 
niet zo van belang. Maar als ik mocht 
kiezen, dan zou ik een groep coachen 

van 15-jarigen. Elke leeftijd 
heeft natuurlijk positieve 
en minder positieve kanten 
maar de 15-jarigen hebben 
natuurlijk al een eigen 
mening en dat is soms wel 
handig. Het fijnste aan mijn 
job is met jongeren omgaan 

en hen op het juiste pad naar de toe-
komst zetten. Het leuke is natuurlijk 
om hen te zien opgroeien tot jongvo-
lwassenen. Door het feit dat zo’n  pro-
jecten bestaan komen de scholen te 
weten dat de leerlingen met heel veel 
andere dingen bezig zijn dan enkel 
school. Vaak komen deze talenten niet 
aan bod in de school. 

(Nore 14, Laura 14)

“Denk over
hoe je denkt”
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“Je brein is 
nooit af”

Ik laat leerlingen 
toe op Facebook

Elisabeth Vanrusselt (57) is al 25 

jaar directeur van de Martinusschool 

in Bilzen. Ze is een van de weinige 

directeurs die al haar leerlingen toe-

voegt op Facebook. Ze laat de leerlin-

gen op deze manier weten dat ze het 

goed doen op school. “Horen dat je 

het goed doet, is leuk!”

Een van de ouders stelde Elisa-

beth voor om met de school mee te 

doen aan Go4Talent. “Daar ging ik 

graag op in,. Ik vind het belangrijk dat 

mijn school werkt aan talent. Ik wil 

dat de leerlingen en de leerkrachten 

in mijn school gelukkig zijn. Want wie 

gelukkig is, werkt en leert beter.”

(Luz, 13)“Metacognitie is de kunst om over jezelf na te 
denken.” zegt Inge de Bruyne

go4talent.wordpress.com
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