Talentenfluisteraar

TALENTGESPREKKEN VOOR IEDEREEN
VAN 4 TOT 100 JAAR!
In de kern van ieder mens liggen talenten en mogelijkheden opgeslagen. Soms zichtbaar,
soms vergeten, soms klaar om ontdekt, gevonden en ingezet te worden. En om daar achter
te komen wil je soms wel wat hulp.
Een talentgesprek is een prachtige start om te ontdekken:

POP-UP

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat doe ik graag? Waar word ik

Een aantal keer per jaar organiseer ik Pop-ups kinder

blij van? Waar vergeet ik de tijd mee?

talentenfluisteraar. Dan kun je samen met je kind langs-

Je ontdekt waar je van gaat sprankelen, wat je goed kunt

komen voor een gesprek van 30 minuten.

en de tijd mee vergeet. Als je weet waar je blij van wordt

Zin in een pop-up op jouw evenement of school?

en hoe dat komt, kun je dat gebruiken. Ook als het even

Dat kan. Laat het mij weten via info@baukjeuilkema.nl

tegenzit. Als je je talenten ontdekt en nog meer gaat
inzetten geven ze je zelfvertrouwen en helpen ze je om

VOOR BEDRIJVEN

veerkracht en weerbaarheid op te bouwen.

Bied uw medewerkers de mogelijkheid om tijdens een

Een talentgesprek kan op mijn kantoor, bij jou op school

talentgesprek het fundament te bouwen van talenten,

of op een andere plek plaatsvinden. Individueel of samen

weerbaarheid, zelfvertrouwen en veerkracht. Onderzoek

met ouders. Tijdens het gesprek maken we een mooi

laat zien dat de mate waarin mensen kunnen werken

talentenverslag met daarin alle ontdekte talenten.

vanuit dat waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan

ALS JIJ ZOU WILLEN ...
• dat je kind ondersteuning krijgt bij het ontdekken van
zijn, haar talent

beleven, hun talenten, de beste voorspeller is van betrokkenheid en effectiviteit. Talent, werkplezier en performance gaan zo hand in hand.
• 1 talentgesprek van anderhalf uur à €150 excl. btw.

• dat je kind ontdekt dat het veel meer kan dan hij, zij denkt

• 4 talentgesprekken per dag à €500 excl. btw.

• dat je beter weet wat jij echt wilt

• 10 talentgesprekken of meer: tarief op maat.

• dat je ontdekt hoe je het beste uit jezelf en anderen kunt

Tarief inclusief gesprek, reiskosten, talentenverslag, één

halen

set talentenkaartjes uit de Ik kies voor mijn Talent–toolbox.

• dat talentontwikkeling een centrale plek in het onderwijs
verdient

Geïnteresseerd in dit aanbod? Neem contact op.
We bespreken samen de invulling.

• dat je medewerkers gestimuleerd worden om eigen
talenten optimaal in te zetten
zet dan de volgende stap, stuur een mail of bel en we
maken samen een afspraak.

TARIEVEN
Ben je tussen 4 - 13 jaar? Dan kost een talentgesprek van
drie kwartier € 55,00 inclusief btw en ontvang je een
sprankelend talentenverslag.
Ben je ouder dan 13 jaar? Dan kost een talentgesprek van
één uur € 80,00 inclusief btw en ontvang je een sprankelend talentenverslag.
De talentenkaartjes waar we mee werken kun je ook voor
jezelf kopen voor €15,00 incl. btw.

In de kern
van ieder
persoon,
leerling,
leerkracht,
liggen talenten en mogelijkheden
opgeslagen. Klaar om ontdekt,
gevonden en ingezet
te worden. En daar hebben we
zo vroeg mogelijk mee te beginnen.
Ontketen het TALENT!
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