
  
 

 

 “Wat is jouw talent?” 
 
 

 
Uitkomst A: 
 
Wow! Jij bent echt niet snel van je stuk te krijgen! Het woord “geduld” is nog net niet 
op je voorhoofd getatoeëerd. Wanneer jouw werkgever voor de 10e keer binnen een 
half uur vraagt of die order al binnen is - terwijl je hem na de 1e keer al verteld hebt dat 
alles al lang verwerkt is - jij blijft kalm, antwoordt vriendelijk dat alles onder controle is 
en gaat door met je werk.  
 
Vertelt jouw beste vriendin je nu al voor de tigste keer hoe ontzettend vervelend haar 
“hij-waardeert-mij-gewoon-echt-niet-werkgever” is, hoe zij ervan baalt dat de aller-
aller-allerlaatste aflevering van haar favoriete Netflix serie nu toch echt in zicht is of zij 
voor de zoveelste keer haar hart lucht over de grote liefde op het werk … Jij luistert  
aandachtig, denkt erover na en komt uiteraard altijd met een ontzettend wijs antwoord. 
Je bent bewonderenswaardig kalm en dat zien we niet vaak!  
 
Natuurlijk zijn er altijd nog andere talenten waarin je uitblinkt! Wil je weten welke dat 
zijn? Vul dan je gegevens en de letter A in op het formulier en wij nemen contact met je 
op. En … je maakt natuurlijk ook kans op de allerlaatste kaarten voor ‘De vrienden van 
Amstel live!’ 
 
 

 
Uitkomst B: 
 
Ochtendhumeur? Jij weet niet eens wat dat woord betekent! Vanaf het moment van 
ontwaken tot het moment dat je weer naar bed gaat: jij bent in je vrolijke element. Jij 
maakt echt overal iets positiefs van. Is je trein weer eens niet op tijd waardoor je te laat 
op je werk komt? Jij vertelt gewoon zo’n smakelijk verhaal over wat er allemaal 
gebeurde tijdens de treinreis dat jouw enthousiasme, zelfs voor de meest verstokte 
chagrijn op het werk, aanstekelijk is. Regent het en ben je je plu vergeten? Jij kijkt 
omhoog en doet een dansje. Jij maakt het leven voor jezelf en de mensen om je heen 
een stuk aangenamer en jouw lijfspreuk, hoe oubollig deze ook is, is “een dag niet 
gelachen is een dag niet geleefd!” 
 
Natuurlijk zijn er altijd nog andere talenten waarin je uitblinkt! Wil je weten welke dat 
zijn? Vul dan je gegevens en de letter B in op het formulier en wij nemen contact met je 
op. En … je maakt natuurlijk ook kans op de allerlaatste kaarten voor ‘De vrienden van 
Amstel live!’ 
 
  



  
 
 

 “Wat is jouw talent?” 
 
 
 

Uitkomst C: 
 
Ben je bezig met een opdracht die jouw volledige concentratie vereist? Al staat de top 
3 van meest sexy mannen op aarde tegenover jou de ramen te zemen en hangen jouw 
collega’s hijgend over hun bureau: jij kijkt niet op of om en focust je op hetgeen je mee 
bezig bent want dát is jouw doel en dát moet af! 
 
Jij maakt in de ochtend je to-do-lijst en je houdt je daaraan. Jij weet precies wat je wilt 
en gaat goed gepland en volledig op je doel gericht door het leven. Of dat nu op privé- 
of werkgebied is, onverwachte dingen overkomen jou zelden tot nooit. Jij weet precies 
wat en hoe je het wilt en streeft jouw dromen na. Dat is echt bijzonder!  
 
Natuurlijk zijn er altijd nog andere talenten waarin je uitblinkt! Wil je weten welke dat 
zijn? Vul dan je gegevens en de letter C in op het formulier en wij nemen contact met je 
op. En … je maakt natuurlijk ook kans op de allerlaatste kaarten voor ‘De vrienden van 
Amstel live!’ 
 

 
Uitkomst D: 
 
Loopt er een zwarte kat langs je? Jij vraag je af waar hij naartoe gaat en wat hij van plan 
is. Zie je een ladder staan? Jij vraagt je niet af of je er wel of niet onderdoor zult lopen 
maar waarom die ladder daar staat en wanneer ze van plan zijn om deze weer weg te 
halen. Bijgeloof is aan jou dus volledig niet besteed want jij bent een pragmatisch 
mens. 
 
Krijg je op je werk dat ene project wat je zo graag wilde omdat het je alle vrijheid geeft 
om het op jouw manier te verwezenlijken? Jij zet alle ideeën en de gevolgen daarvan 
op een rijtje, bekijk ze nauwkeurig,  bepaalt de haalbaarheid en neemt dan een 
beslissing welke uiteraard precies de juiste is. Je levert het project op tijd af en jouw 
werkgever gaat nog net niet op de knieën vanwege je briljante uitvoering.  
 
Natuurlijk zijn er altijd nog andere talenten waarin je uitblinkt! Wil je weten welke dat 
zijn? Vul dan je gegevens en de letter D in op het formulier en wij nemen contact met 
je op. En … je maakt natuurlijk ook kans op de allerlaatste kaarten voor ‘De vrienden 
van Amstel live!’ 


