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Waar komt jouw Talent het beste tot zijn recht?
Veel mensen liggen wakker van hun werk. Ze hebben het idee dat hun talenten niet optimaal tot hun recht
komen. Dat ze niet voldoende beloond worden in geld en/of waardering. En vragen zich af: voor wie of wat doe
ik dit eigenlijk nog?
Herken je deze worsteling? “Mijn werk maakt me niet gelukkig”. Haal jij het beste uit jezelf? Heb jij d at ook?
Dat je twijfelt of je wel op de juiste plek zit? Dat je jezelf afvraagt of een andere functie, of zelfs een helemaal
nieuwe werkgever, je gelukkig zou maken? Of ben je wel tevreden met je baan, maar voel je dat je meer en
beter kunt?
Dan ben je niet de enige. Veel mensen worstelen hiermee. Ze willen doen wat ze écht leuk vinden, het beste uit
zichzelf en hun werk halen, en daarvoor uitstekend betaald krijgen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe ontdek je
waar je écht op je plek bent? Wat jij anderen te bieden hebt en waar je echt gelukkig van wordt?

Wat is de loopbaan waarbij je gewaardeerd wordt en jou succes en geluk geeft
dat je toekomt? Ontdek hoe je jezelf uniek kunt vermarkten en zo
onderscheidend bent met jouw unieke boodschap.
Drie redenen wat de meerwaarde voor jou is als je weet hoe je jezelf uniek kunt vermarkten en zo
onderscheidend bent met jouw unieke boodschap:

1 | Uitblinken.

2 | Van Betekenis Zijn.

3 | Meer Werkplezier en Geluk.

Je formuleert de drie redenen

Je krijgt zowel privé als zakelijk

De training en coaching opent

waarom mensen met jou willen

inzicht in wat écht belangrijk is.

deuren voor jou die tot nu toe

samenwerken en niet om jou

Zo weet je hoe je de juiste

gesloten bleven.

heen kunnen.

keuzes kunt maken.

Je hebt nu je drijfveren,

Door je professionaliteit weet jij

Gevolg? Je gaat doen wat écht

kwaliteiten, doelen en talenten

je in de markt te onderscheiden.

belangrijk is voor jou en wat

en meer in kaart gebracht.

Dit geeft zelfvertrouwen en

vervolgens de beste resultaten

Je weet waar je echt voor wilt

straalt dit uit in je aanpak.

oplevert.

gaan en hoe jij en het bedrijf
waar je werkt of gaat werken
succesvoller kunnen zijn.
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Doe mee en maakt je ambities waar!
Wil jij op een krachtige en unieke manier jouw waarde, talenten en kwaliteiten aan de wereld presenteren? Wil
jij de loopbaan waar jij gewaardeerd wordt en jou het succes en het geluksgevoel iedere dag voelen dat je
toekomt? Wil jij doen waar je goed in bent en weten hoe je jezelf het beste kunt vermarkten?
Dat kan! Op 22 en 23 november kun je gedurende twee inspirerende en verhelderende dagen jouw talenten,
passie, kernwaarden en kwaliteiten in kaart brengen en hiermee jouw unieke boodschap met maximale impact
volledig in kaart brengen. Zo maak jij het voor jezelf mogelijk dat je jouw ambities waar gaat maken en de baan
hebt waar jij wordt gewaardeerd en hier het salaris ontvangt dat jou toekomt.
We ontvangen je graag op een mooie en inspirerende locatie. Gun jezelf twee dagen, doe mee en maak je
ambities waar!

Ja, ik meld me aan!

Ploeteren of Succes? De impact als je niets doet!
Als je nu niets doet, hoe ziet jouw leven er dan over vijf jaar uit? Gemiste kansen, een middelmatig salaris, geen
waardering, niet je passie en talenten kunnen benutten, frustratie, op het einde van de dag doodmoe
thuiskomen en uiteindelijk zelfs last krijgen van je gezondheid. Gelukkig heb je een keus. Voorkom dat je straks
spijt hebt van wat je wilde, maar nooit hebt opgepakt, Neem verantwoordelijkheid voor je leven en maak je
dromen waar. Nu is het moment!

Acht concrete resultaten die je training jou opleveren!
1.

Sterke boodschap met impact

2.

Drie redenen waarom anderen met jou willen samenwerken

3.

Winnende mindset

4.

Heldere visie en duidelijke doelen

5.

Expert en onderscheidend

6.

Waardering

7.

Krachtige missie en kernwaarden

8.

Concreet actieplan
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1 | Sterke boodschap met impact.

5 | Expert en onderscheidend.

In tien woorden kun je uitleggen wat je doet. Je weet

Je hebt duidelijk waar je specialist in bent en weet

. hoe je een inspirerend plaatje creëert in het
hoofd van de ander, zodat je verhaal gaat leven en

dit in een inspirerend commercieel verhaal duidelijk
te maken aan de ander.

je écht resultaat bereikt

2 | Drie redenen waarom anderen met jou willen 6 | Waardering
samenwerken.

Je weet jezelf te onderscheiden in wie je bent en

Je weet jezelf te onderscheiden in de markt en trekt

weet precies wat jouw talenten en kwaliteiten zijn.

precies de juiste mensen aan. Degene die zichzelf

Door deze in je nieuwe baan in te zetten, krijg je de

het beste kent, kan zichzelf optimaal presenteren. Je

waardering die bij je hoort. Hierdoor blijf je in een

kunt in 30 seconden duidelijk maken wat de drie

positieve flow en meerwaarde leveren.

redenen zijn waarom men met jou zou ‘moeten’
werken.

3 | Winnende mindset.

7 | Krachtige missie en kernwaarden.

Je ruilt je belemmerende en beperkende gedachten

Je weet waar je voor staat. Zo weet je jezelf

in voor krachtige positieve overtuigingen. Je voelt je
goed, sterker en positiever. Dit maakt de weg baar
succes korter en zoveel leuker.

professioneler, effectiever en slimmer te profileren
en te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

4 | Heldere visie en duidelijke doelen.

8 | Concreet actieplan.

Je weet waar je voor gaat. Je hebt glashelder welke

Dankzij een helder plan van aanpak werk je

koers naar je einddoel leidt. Met een sterke focus

gestructureerd naar je doelen toe. Zo ben je

maak je jouw missie en ambities waar. Met heldere

uitermate effectief en ga je zorgvuldig met je tijd

en duidelijke doelen ben je tien keer effectiever.

om. Dit levert jou meer succes én meer plezier op.

Succesvoller, onderscheidend en gelukkiger!
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Maar er is meer, regelmatig is er een unieke passie en talentenavond! En die wil
je niet missen. Wat gaan we doen tijdens deze passie en talenten avond?
Ben je op zoek naar een andere baan? Die jou meer zelfvertrouwen en waardering geven, waar je iedere dag
plezier aan beleefd en je succesvol en gelukkig door voelt? Wil jij dit ook ervaren, kom dan naar de passie en
talentenavond waar we samen aan de slag gaan met het maken van een solide fundering waarmee jij het verschil
maakt.
Wat je krijgt op deze avond:
- jouw passie top 5
- de talenten-scan
- tips hoe je direct jouw passie en talenten kunt inzetten
- doelen in kaart
Wat levert deze avond je op?
- visueel hebt jij je passie en talenten helder gemaakt en hiermee een fundering gelegd
- je hebt inzicht hoe je kunt luisteren naar je intuïtie en het maken van keuzes
- jouw doelen heb je helder gemaakt
- je gaat met heel veel positieve energie naar huis

Ja ik meld me aan voor de passie en talenten avond
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