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Graven in Toppers 

Frénk van der Linden interviewt Frans Corten over hoogbegaafdheid 
Zaterdag 8 juni 2019 om 15.00 uur, Rokin 9 te Amsterdam 
 
Journalist Frénk van der Linden (werkzaam voor o.a. de Volkskrant, Kunststof-radio en KRO/NCRV-
televisie) interviewt Frans Corten, loopbaancoach voor hoogbegaafden en auteur van het boek Uitzonderlijk 
talent; Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels. 
 
Frans Corten is al twintig jaar loopbaancoach voor hoogbegaafden en daarmee een van de pioniers in dit 
werkveld. Hij heeft zijn belangrijkste inzichten en adviezen verzameld in dit boek, dat in maart verscheen. Hij 
bespreekt welke problemen uitzonderlijke talenten zoal tegenkomen op hun loopbaanpad, welke factoren 
een rol spelen en wat geschikte strategieën zijn om hiermee om te gaan.  
 
Het verzoek dit vraaggesprek te doen, werd door Frénk van der Linden enthousiast ontvangen. Hij ziet 
zichzelf niet als een Domme August, maar heeft zich niet eerder diepgravend met dit thema beziggehouden. 
Wel intrigeert het hem. Al was het maar omdat het onderwerp de laatste jaren steeds vaker opduikt.  
 
In de loop der jaren interviewde Frénk talloze Nederlanders die de top haalden. Van Johan Cruijff tot Neelie 
Kroes, van Freddy Heineken tot Arnon Grunberg, van Ahmed Aboutaleb tot Janine Jansen. Graven in 
toppers is zijn passie. Ditmaal is hij onder andere nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag waarom zij 
ander loopbaanadvies nodig zouden hebben dan anderen. Vragen die ook aan de orde komen: 
- Zijn alle top-presteerders hoogbegaafd? 
- Wat is de definitie, en hoe ‘meet’ je het? 
- Wat doen ‘uitvinders en andere vreemde vogels’ in de boektitel? 
- Stimuleert de toenemende aandacht voor hoogbegaafdheid arrogantie en ijdelheid? 
- En: welke adviezen heeft Frans Corten voor managers en ondernemers? 
 
Tegenwoordig zoekt Frénk in zijn interviews steeds meer naar het kruispunt tussen de persoonlijke en de 
professionele ontwikkeling van zijn gesprekspartners: hoe beïnvloedt hun privé-achtergrond de beslissingen 
op hun vakgebied, en hoe wordt hun identiteit gevormd door de omgeving waarin zij werken? Het laat zich 
raden dat hij in het interview met Frans Corten niet alleen zal proberen de man tegenover hem te begrijpen, 
maar ook zal pogen meer te achterhalen over zichzelf. 
 
 

 
- Na afloop is er gelegenheid Frans Corten te ontmoeten.  
- Het boek is ter plaatse te koop voor € 24,60.  
- De illustraties in het boek zijn foto’s van creaties van het TamTam 

Objektentheater.  
- Drie van deze creaties worden tentoongesteld.  
- Meer informatie: www.uitzonderlijktalent.nl, Frans@werkenwaarde.nl  
- Dit evenement is een initiatief van Greet van den Berg, coach voor o.a. 

hoogbegaafden. www.kantlijn.net, greet@kantlijn.net 
 
 


