Maak werk van je Talent
Voor wie? Teams, werknemers (inclusief freelancers en zzp) en particulieren
Iedereen die inzicht wil krijgen in waar kwaliteiten en talenten liggen en hoe deze meer in te zetten
in de werkomgeving.
Duur: 4 dagdelen
Kosten: 425,00 euro ex btw
Algemene omschrijving
U wilt een stap zetten in uw persoonlijke ontwikkeling. Werken aan je talenten geeft energie,
zelfvertrouwen en plezier. U versterkt uzelf door te focussen op wat u wel wilt en kunt. Als u zelf gaat
nadenken over aanpassingen in uw functie, komt u in beweging. Meer doen van wat u ligt en
inspireert en minder doen waar u energie op verliest. En daar waar u energie verliest kijken naar hoe
u de energie terug kunt winnen door hulpbronnen in te zetten. Met kleine aanpassingen snijdt u uw
eigen functie zo op maat dat hij beter aansluit bij motivatie, kwaliteiten en talenten.
Resultaten






U krijgt meer inzicht in uw persoonlijke talenten
U krijgt meer inzicht in wat u energie geeft, plezier in uw werk, uw persoonlijke
energiebalans
U leert om focus aan te brengen in wat u wel wilt en kunt
U leert hoe u uw hulpbronnen kunt inzetten
U maakt een persoonlijk actieplan en krijgt tips om dit in uw organisatie te operationaliseren

In deze workshop gaat u in een kleine groep aan de slag om te ontdekken wat uw talenten zijn, hoe
ze tot bloei kunnen komen en hoe dit te vertalen naar concrete acties om ze in te zetten in uw
persoonlijk leven en werk. We onderzoeken hoe u dit, bij voorkeur in overleg met uw
leidinggevende, kunt gaan toepassen in uw huidige functie. U zult merken dat je energie weer gaat
stromen en u weer plezier hebt in wat u doet.
Aanmelding
Bij aanmelding krijgt u van te voren een opdracht: u ontvangt een link naar de Talent Analyse tool.
U zult ongeveer 1 uur nodig hebben om alle vragen in deze tool te beantwoorden. Het rapport wordt
tijdens de intake met u besproken. Vervolgens heeft u direct toegang tot de workshop.
Deze workshop wordt verzorgd door: De Vonk Advies, Training en Coaching.
Wilt u meer informatie, stuur een mail naar willemijn@devonk.nu en we nemen zo snel mogelijk
contact met u op.
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