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Talenten
Onze maatschappij is op heel veel terreinen nog nooit zo in beweging als voorheen.
Allerlei ijkpunten in de buitenwereld blijken geen ijkpunten meer. Waar je nog wel op
kunt vertrouwen, dat is jezelf en de talenten in jezelf. Je hebt ze nodig in je huidige werk
of studie en je gebruikt ze bij het solliciteren. Veel mensen weten niet wat een talent is
en ze worden vaak ten onrechte verward als sterke en zwakke punten. In een herkend
talent stroomt energie, dat valt in een gesprek onmiddellijk op. Talenten hebben voeding
nodig. Wat voedt jouw talenten? Dat zijn je drijfveren. De hoogste tijd om je drijfveren te
ontdekken. De energie stroomt vanuit je drijfveren naar je talenten.
Informatie over een Talentenfluisteraar gesprek
Of het nu een interactie is met een basisschoolleerling, een leerling van het VO,
eventueel met hun ouders erbij of studenten aan een Hogeschool, door de ontdekkingen
die we doen wordt er veel helder over hun al bekende en verborgen talenten. Het is
prachtig om te zien hoe er niet herkende talenten opnieuw worden ontdekt of een
samenhang wordt geconstateerd tussen verschillende, die er tot dan toe nog niet bekend
was. Een Talenten fluister gesprek voor een basisschoolleerling duurt een half uur tot 3
kwartier. Als ouders graag een nabespreking wensen duurt dit ca. 15 minuten.
Een gesprek met studenten duurt een half uur maar kan ook 2 keer een half uur beslaan.
De gesprekken worden met beeldende middelen (kleur) gevoerd. Daarnaast gebruik ik
voor leerlingen uit het VO (profielkeuzes) en studenten een snel test.

Wat levert een Talentenfluisteraar gesprek op?
De deelnemers krijgen op een natuurlijke manier een helder beeld van hun Talenten,
waarbij ze zelf een inbreng hebben. Het is een kleine investering, die een grote, positieve
invloed heeft op (studie)keuzes, die de leerling/student maakt. Het levert op deze manier
inzicht en zelfvertrouwen op.
Talentenfluisteraar
Het afgelopen najaar volgde ik met veel plezier de training Kindertalentenfluisteraar bij
Luk Dewulf en Els Pronk.
Een verrijking voor het project De Koffer vól Geluk, waar ik de afgelopen jaren o.a. op
basisscholen mee heb gewerkt en Teamtrainingen geef o.a. door mijn ervaring als docent
en coach.
Als u nieuwsgierig bent geworden en meer informatie wenst dan kunt u een gesprek
aanvragen.

