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Training Gecertificeerd TMA Professional
Na elke training studeert er weer een nieuwe lich ng TMA Professionals af bij
JOE. Dus is er doorlopend nieuwe ruimte in de klas voor enthousiaste mensen
zoals jij, die ook het vak van TMA Talent Manager willen leren.

Voor wie?
Eigenlijk voor iedereen die professioneel met de TMA methode wil gaan werken.
Dat kan zijn binnen jouw eigen organisa e, waarin je intern meebeslist over
talentmanagement, of zelf collega’s helpt hun ontwikkelpad te vinden. Maar
ook als zelfstandig ondernemer in bijvoorbeeld een coachprak jk of wellicht
helemaal gespecialiseerd in de TMA methodiek. Misschien ben jij je nog aan
het oriënteren maar wil je wel vast je “papieren” halen.
Wat krijg je?
Je krijgt nadat je geslaagd bent voor je prak jkopdracht een oﬃcieel erkend
cer ficaat als TMA professional. Met dit cer ficaat heb je een prach ge basis
gelegd om aan de slag te gaan. Je kunt je daarna nog verder specialiseren in de
deelgebieden die met de instroom, ontwikkeling en uitstroom van mensen te
maken hebben. Met het cer ficaat op zak, kun je ook aansluiten bij JOE Connect,
waar je met collega’s jezelf kunt ontwikkelen met intervisie. Daarnaast kun je
dan ook gebruik maken van de JOE TMA portal, zodat je ook zelf Talentenscans
kunt gaan aanbieden en bespreken.

Wat kun je dan?
Nadat je de opleiding met succes hebt afgerond, ben je in staat om geheel
zelfstandig TMA rapportages met jouw kandidaten te bespreken en toe te
lichten op de onderlinge verbanden. Daarnaast ben je in staat om tezamen
met HR of management func e- en compten eprofielen te ontwikkelen en op
te ze en. Tevens kun je met de diverse scans en rapportages in het kader van
feed back, intelligen e en beroepskeuze aan de slag. En niet als laatste ben je
in staat om mensen ontwikkeladviezen te geven op basis van hun talenten en
ontwikkelbare competen es en ze echt op weg te helpen naar een volgende
stap in hun carrière en leven.
Hoe werkt het?
De opleiding bestaat uit drie cursusdagen en een examenochtend. Het examen
bestaat uit een theore sch gedeelte en een prak jkopdracht. De cursus
bevat een adequate por e theorie en vooral veel prak jk. Je gaat tussen de
cursusdagen in oefenen met twee echte proefpersonen in het houden van
Talent terugkoppelgesprekken. Met een van beide proefpersonen ga je ook je
eindopdracht doen. Dus je kunt tegelijk iemand een prach g cadeau geven.
Tussen de cursusdagen zit gemiddeld twee weken, zodat je voldoende jd hebt
om de opdrachten uit te voeren. We spreken elke cursusdag gezamenlijk de
volgende dag af. Zo kan iedereen alle dagen aanwezig zijn. Je krijgt op de eerste
cursusdag een trainingssyllabus, het prak jkboek van talent naar performance
en diverse ondersteunende materialen uitgereikt om goed voorbereid aan de
cursus te kunnen beginnen. De groepsgroo e is maximaal 6 personen, zodat je
goed kunt oefenen en er maximaal ruimte is voor jouw vragen/vraagstukken.
Wat is jouw investering?
JOE investeert in jou met de beste materialen en zeer ervaren TMA trainers uit
de prak jk. Zij kunnen jou als geen ander helpen goed te worden in het vak en
jouw inspanningen helpen verzilveren in jouw prak jk. Vanuit JOE vragen we
van jou een investering in jd en energie en het bezit van een eigen TMA scan.
Jouw investering in euro’s is € 995,- excl. BTW. We gaan er dan wel vanuit dat
je al in het bezit bent van jouw eigen TMA talentenanalyse. Heb je die nog niet
dan kun je, als deelnemer aan deze training, een flinke kor ng krijgen op jouw
eigen Talentenscan.

Over de trainer
Harry is de oprichter en bedenker van JOE. Van oorsprong
is hij bedrijfseconoom en hee als zodanig zijn sporen
verdiend in het bankvak. Hij kwam er daar achter dat zijn
passie vooral lag in het helpen van mensen hun dromen
waar te maken. Deze passie bracht hem er toe om in
1997 een bedrijf te starten in bedrijfsfinanciering en
Harry Brink
risicodragend kapitaal. Geld bij goede ideeën brengen.
Om alle kennis, ervaring en passie te kunnen delen is Harry het trainersvak
ingegaan. Mensen trainen en coachen in management en sales. Gedrag en
waarom doen mensen wat ze doen blij hierbij de rode draad. Je eigen verhaal
vertellen en laten zien uit eigen ervaring, dat je alles kunt bereiken, wanneer je
werkt vanuit waar jij goed in bent of kunt worden.
De TMA methode is de kroon op het werk, waardoor Harry in 2011 hee
besloten zich vooral te richten op de talenten en ontwikkelbare competen es
van mensen. Jou helpen jouw dromen waar te maken.

Over JOE
JOE staat voor Jouw Ontwikkeling Eerst. De kernwaarden van JOE zijn
verbinding, delen, ona ankelijkheid, plezier en blijven leren. De talenten in
jouw persoonlijkheid leren inze en in jouw dagelijkse werk en leven, dat is onze
uitdaging. We brengen in beeld waar jij goed in bent of kunt worden en welke
competen es je verder kunt ontwikkelen. Van strategisch talentmanagement
op organisa eniveau, via teamontwikkeling naar persoonlijke ontwikkeling
van de individuele medewerker.
De TMA Professionals van JOE helpen middels coaching programma’s, trainingen en workshops bij het ontwikkelen van jouzelf en jouw medewerkers.
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Strategisch talentmanagement
Implementa e TMA methode
Teamontwikkeling
Individuele ontwikkeling
Talentscans en analyses
Workshops
Competen egerichte trainingen
Coachen met paarden

MEER WETEN?

Kijk voor meer informa e over JOE,
de trainers en het actuele aanbod van
trainingen en workshops op

www.jouwontwikkelingeerst.nl

