Wat is jouw Talent?
Neem de regie over jouw ontwikkeling

www.jouwontwikkelingeerst.nl
info@jouwontwikkelingeerst.nl

• Haal jij het beste uit jezelf, heb je inzicht in jouw persoonlijkheid?
• Weet jij wat jouw drijfveren zijn en hoe die jouw gedrag beïnvloeden?
• Wat zijn jouw talenten, wat voor werk past bij jou?
Met een Talent en Mo va e Analyse (TMA) talentscan brengen we in beeld
welke drijfveren bij jou het meest aanwezig zijn. Dit gee inzicht in waarom
jij doet zoals je doet én in jouw talenten en valkuilen. De talentscan laat jouw
persoonlijkheid zien, in welke mate jij jouw gedrag aanpast en of dat tegen
jouw natuur in gaat. Inzicht in je talenten en in wat jou drij , helpt je om de
regie te nemen over jouw leven.
Na het invullen van een online vragenlijst wordt een uitgebreide rapportage
gemaakt en deze wordt aan je teruggekoppeld. In deze terugkoppeling staan
we s l bij de betekenis van de 22 verschillende drijfveren en we bekijken wat
dit voor jou en jouw ontwikkelmogelijkheden betekent.
Talentscan met individuele terugkoppeling
Je vult de Talentscan in en in een één op één gesprek van ongeveer twee uur
neemt een TMA professional jouw Talentscan samen met jou door. Aan het einde van het gesprek heb je inzicht in wat jou drij en waar jouw talenten liggen.
Na een aantal weken volgt nog een verdiepingsgesprek.
Prijs voor de Talentscan met individuele terugkoppeling is 595,- ex. btw.
Talentscan met interactieve workshop
Je vult de Talentscan in en jdens een workshop van een dag geven we groepsgewijs uitleg over alle drijfveren en talenten. Met oefeningen en opdrachten
laten we je ervaren hoe je met je talenten omgaat. Je gaat individueel aan de
slag en in groepjes. Samen leren, ervaren, veel lachen en soms een traan.
En dat atlijd met jou in het middelpunt. Eind van de dag heb je inzicht in jouw
talenten, valkuilen en hoe deze te dichten en heb je in een speelse vorm
kennis gemaakt met alle face en. Je maakt een dag die je al jd bijblij en
wellicht een keerpunt in je leven kan zijn.
Prijs voor deelname aan de workshop is

395,- ex. btw.

De kracht van de Talentscan
INZICHTELIJK

• Je krijgt gediﬀeren eerd inzicht in de 22 verschillende drijfveren van jouw
persoonlijkheid. Dit helpt je enorm om je eigen mo even en voorkeursgedrag te begrijpen en eﬀec ef in te ze en.
HERKENBAAR

• De talentscan is voor de meeste mensen een soort thuiskomen in zichzelf:
De rapportage is treﬀend en heel herkenbaar.
POSITIEF

• Elke uitkomst is goed: Het gaat immers om jou. Hoe extremer een score op
een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt. En we gaan
samen kijken hoe je dat voor je kan laten werken.
PRAKTISCH

• Je krijgt inzicht in jouw sterke kanten en hoe je die verder kan ontwikkelen
en inze en, compleet met ontwikkel ps.
VOOR JEZELF

• Met een talentscan neem je de regie in handen: je weet waar je energie van
krijgt en hoe je jouw talenten kan inze en Je bent eigenaar van jouw eigen
ontwikkeling.
Reacties die we terugkrijgen
Wat een prachtig cadeau voor mezelf, zo de positieve kant van al mijn
drijfveren kunnen zien
Ik weet nu wat ik wil aanpakken en vooral ook hoe
Zo’n gedetailleerd overzicht van mijn drijfveren geeft me een gevoel van
rust en ruimte: Zo zit ik in elkaar en dit is belangrijk voor mij
Nou snap ik wanneer mijn talenten met me op de loop gaan en hoe ik ze
vóór me kan laten werken.
Ik kan mijn talenten nu echt ervaren, zien hoe ze werken.
Ik wist wel dat ik het in me had, maar kan het nu woorden geven

Over de trainers en coaches
Alle trainers en coaches van JOE komen uit het bedrijfsleven en beschikken
over een brede ervaring. We zijn Talent-Experts en daarnaast hee elk van ons
een eigen specialisa e. Daardoor hebben we een breed aanbod en al jd de
juiste man/vrouw voor jouw speciﬁeke vraag.
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Over JOE
JOE staat voor Jouw Ontwikkeling Eerst. Onze kernwaarden zijn verbinding,
delen, ona ankelijkheid, plezier en blijven leren. Talenten in beeld brengen
en leren inze en in je werk en leven is onze uitdaging.
Wat zeggen onze rela es over de waarde van JOE:
• JOE brengt openheid, vertrouwen, veiligheid en plezier.
• JOE hee een resultaatgerichte aanpak.
• JOE begeleidt projecten met een goede balans tussen sturen en loslaten.
• JOE faciliteert ontwikkeling op alle niveaus.
• JOE hee oprechte interesse in wat mensen drij en in hun ontwikkeling.
• JOE hee exper se in veranderprocessen en organisa e-inrich ng.
MEER WETEN? Kijk voor meer informa e over JOE, de trainers en het actuele
.
.
aanbod van trainingen en workshops op

JOE-4-YOU

•
•
•
•
•

Persoonlijk leiderschap.
Teams bouwen en ontwikkelen.
Implementa e Talentmanagement.
Compen egerichte trainingen.
Coaching — ook met inzet van paarden en vanuit systemisch perspec ef.

