Het Talentenspel

Wilt u het beste uit uw medewerkers halen?
Stemt hun focus overeen met de missie van uw organisatie?
Herkent u een van deze situaties?
Medewerkers presteren een aantal jaren
volledig naar verwachting, maar dan lijkt
de motivatie af te nemen.
Uw verwachtingen van een medewerker zijn
hooggespannen, maar de prestaties blijven
achter. U vraagt zich af hoe u de talenten van
deze medewerker beter kunt aanspreken.
Uw team staat voor een belangrijke opdracht.
Het is cruciaal dat gewerkt wordt vanuit
dezelfde focus en dat ieders talenten optimaal
tot hun recht komen.
Een van uw medewerkers raakt overbelast
en uit balans. U maakt zich zorgen over
langdurige uitval wegens ziekte.

Speelwijzen
Individueel
Groep / Team

Het rommelt in een van uw teams, de
samenwerking laat te wensen over en u
wilt graag iets fundamenteels doen om
deze situatie te doorbreken.
Een van uw medewerkers loopt vast in
zijn of haar ontwikkeling. U bent op zoek
naar een diepgaande en toch speelse
vorm van loopbaancoaching om die ontwikkeling een nieuwe impuls te geven.

Herkenbaar?

Coaching op basis van het Talentenspel
biedt oplossingen van blijvende waarde
voor u en uw medewerkers.

Spelduur
Individueel: in 3 – 5 sessies
Groep / Team: in 2 – 5 dagdelen

Maatwerk
Bedrijfsuitjes • Inspiratiedagen
Teambuilding en -uitjes • Kick-offs

Wat is Talentenspelcoaching?
Talentenspelcoaching is een effectieve
en diepgaande manier van coachen.
Het helpt om het volledige potentieel
van uw medewerkers tot ontwikkeling
te brengen. En om hen met plezier en
motivatie hun werk
te laten uitvoeren.
Resultaten van een individueel traject
• Uw medewerker heeft alle talenten goed
leren kennen en zet ze in met motivatie
en plezier.
• Uw medewerker is gegroeid in persoonlijk
leiderschap, zelfvertrouwen en -bewustzijn.
• Uw medewerker heeft helderheid over de
missie en focus op werk.
• Zowel professionele als persoonlijke
ontwikkeling krijgen een flinke stimulans.
• Uw medewerker zal op de best mogelijke
manier in uw organisatie meewerken aan
verbetering van de bedrijfsresultaten.

De individuele sessies duren 2 à 3 uur per keer.
Gemiddeld zijn 10 begeleidingsuren nodig.
Duur en omvang worden uiteraard afgestemd
op de situatie waarvoor u een oplossing zoekt.

Het Talentenspel is een inzicht- en ontplooiingsspel bedoeld om de eigen talenten te
leren kennen. Het gaat uit van de metafoor
van het innerlijk koninkrijk dat u kunt zien
als een innerlijk team. Dat team bestaat uit
12 talenten in de vorm van archetypen (bijv.
Herbergier, Rechter of Krijger) en de speler
in de rol van Koning of Koningin.
Onder begeleiding van een talentencoach
wordt het spel op twee spelborden gespeeld en
ontdekt uw medewerker essentiële kennis over
zichzelf en zijn ontwikkeling, zoals:
• Gebruik ik mijn talenten genoeg?
• Voer ik zelf wel voldoende regie over
mijn talenten?
• Welke talenten zet ik vooral in voor
mijn werk en welke voor mijn
persoonlijke ontwikkeling?
• Hoe zorg ik voor meer balans tussen
mijn talenten?
• Welke talenten vertegenwoordigen
mijn levensmissie?
De talentencoach begeleidt uw medewerker
naar het formuleren van een levensmissie en
focus op werk, dat wat iemand het allerliefst
wil realiseren en waarin voor uw organisatie de
grootste waarde en kracht ligt.
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Resultaten van teamcoaching

• De individuele teamleden kennen hun
talenten en zijn gegroeid in hun persoonlijke
en professionele ontwikkeling.
• Men kent ook de talenten van elkaar,
waardoor meer inhoudelijke afstemming kan
plaatsvinden. Samenwerking verbetert door
een beter onderling begrip.
• Het team heeft een gezamenlijke missie
geformuleerd die richting geeft aan hun
inspanningen.
Bij teamcoaching spelen de deelnemers in
2 tot 5 dagdelen het Talentenspel, eerst voor
zichzelf en daarna tevens ten behoeve van
het team. Hierbij maakt men kennis met
elkaars talenten en leert men deze beter
in te zetten voor het gezamenlijke doel:
de missie van het team.

Hoe wordt het spel gespeeld?

Wilt u meer weten?
Neem contact op met een
gecertificeerde talentencoach
of groepstrainer. Zij maken
graag een afspraak voor een
kennismakingsgesprek of een
proefsessie. U vindt hen op:

www.talentenspel.nl

