JONG TALENT
Doe jij wat je leuk vindt, inspireert en uitdaagt?
Speel Jong Talent, daar leer je jezelf beter mee kennen!

Herken je een van deze situaties?
Je hebt veel talenten, en vindt van alles leuk
In praktijk blijkt het echter lastig om de
goede keuzes te maken. Je wilt weten wat
echt bij je past!
Je moet een vervolgopleiding kiezen
Je wilt graag weten wat je het leukst vindt,
wat als vanzelfsprekend al bij je hoort, en
waar je de wereld wat mee te bieden hebt.
Je wilt afwisseling naast school, huiswerk en…
Kortom, je wilt je verder ontwikkelen!
Je wilt dat het allemaal wat makkelijker gaat
Je hebt goed geleerd, en toch vallen de cijfers
tegen. Het lijkt wel of er iets in de weg zit.

Speelwijzen
Individueel
In een groepje

Je hebt het voor elkaar, en toch mis je iets
Je vraagt je af waar het plezier zit in wat je
doet, en wat je verder wilt ontwikkelen.
Er zijn heftige gebeurtenissen in je leven
En je wilt weten hoe je ermee kunt omgaan.
Je hebt een lastige periode achter de rug
Het is tijd om weer stevig in je schoenen te
gaan staan, en om nieuwe keuzes te maken!
Herkenbaar?
Begeleiding en coaching met Jong Talent,
het Talentenspel voor jongeren, biedt inzichten
en oplossingen die van blijvende waarde zijn.

Spelduur
Je speelt het spel in 2 à 3 sessies,
samen met een Jong Talentcoach.
Spelsessies duren ca. 1,5 uur.

Persoonlijke trajecten bij
(school-)keuzes, (groei-)thema’s,
interesse- en talentontwikkeling,
(leer-)problematiek en verwerking.

Coaching met Jong Talent

Waar gaat het spel over?

Begeleiding met Jong Talent is een
effectieve en betekenisvolle manier
van coachen, met blijvend effect.

Jong Talent is een spel waarmee je je
talenten ontdekt, ontwikkelt en inzet.
Het gaat uit van een succesvol, innerlijk
team. Dat team bestaat uit 10 talenten
geleid door een koning(in) of prins(es).

Bij Jong Talent breng je je talenten in
kaart, spreek je ze aan en komen ze
tot ontwikkeling.
Al doende leer je keuzes te maken die
goed bij je passen. En hierdoor ga je
geïnspireerd volgende stappen zetten!

De talenten die we in het spel gebruiken
zijn oertalenten of archetypen. Zoals de
leider, gids, kok, nar en muziekmaker.
Hierdoor krijg je goed contact met wat
voor jou belangrijk en waardevol is.

Vragen die aan bod komen

Resultaten met het spel

• Wat zijn mijn talenten?

• Je leert je talenten kennen en weet
hoe je deze kunt inzetten.

• Welke talenten helpen mij vooruit,
en wat hebben ze daarbij nodig?
• Hoe kan het allemaal soepeler gaan?
• Hoe kan ik mijn talenten en andere
hulpbronnen aanspreken bij mijn
vragen, thema’s en ontwikkeling?
• Wat geeft mij echt veel voldoening
en plezier?
• Wat is mijn unieke bijdrage, wat heb
ik te bieden?
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Speelwijze
Je speelt het spel bij een Jong Talentcoach. Individueel in een persoonlijk
traject, of in groepsverband.
Sessies met het spel duren 1,5 uur.
Gemiddeld zijn er 2 à 3 sessies nodig.
Duur en omvang worden afgestemd op
de specifieke situatie en doelen.
Gecertificeerde Jong Talentcoaches gaan
graag in gesprek over de mogelijkheden.

• Je krijgt meer zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn.
• Je vindt en verheldert je focus en je
eigen verantwoordelijkheid.
• Je groei en ontwikkeling krijgen
een flinke stimulans.
• Je ervaart een betere balans in je leven.
• Je kunt je talenten goed overbrengen
en weet wat voor jou van belang is.

Meer informatie?
Voor verdere informatie
over Jong Talent of een
oriënterend gesprek kun je,
vrijblijvend contact opnemen
met een gecertificeerde Jong
Talentcoach, die je vindt op:

www.jongtalentspel.nl
www.talentenspel.nl

