
Je KernTalenten geven je aard, potentieel en intrinsieke motivatie
weer.
ü je aard: jouw unieke karaktereigenschappen
ü je potentieel: wat je tot ontwikkeling kan brengen
ü je intrinsieke motivatie: je goesting om je ergens voor in te 

zetten.

Het zijn je sterktes en zwaktes, die aangeven wat je graag doet en
op welke manier. Alle KernTalenten samen geven een goed beeld
van jouw fundamentele aanleg en ook geven ze je “goesting” weer
om bepaalde dingen te willen kunnen. Het zijn de absoluut
noodzakelijke eigenschappen om je realistische dromen
werkelijkheid te laten worden.

Je sterke KernTalenten zijn de talenten die je de energie geven om
levenslang uit te kunnen putten. Jouw kleine KernTalenten en
sommige combinaties van KernTalenten geven je grenzen aan. Dit is
waarom je volledige KernTalentenconstellatie het kompas van je
persoonlijkheid vormt.
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Aan de slag met KernTalenten…

De KernTalenten methode kan op verschillende domeinen worden
ingezet:
ü onderwijs, jongeren & studiekeuze,
ü Leadership & life coaching,
ü HR en werving & selectie, loopbaanbegeleiding,
ü stress en burn/bore-out,
ü HSP en hoogbegaafdheid,
ü faalangst, perfectionisme, etc.,
Deze thema’s kunnen eveneens vanuit diverse invalshoeken worden
behandeld: privé en professioneel, particulier en in team, nu en in
de toekomst, …

Hoe verloopt een KernTalenten Ontdekking?

Je combinatie van KernTalenten zijn een blauwdruk van je
persoonlijkheid. Ze laten “de aard van het beestje” zien. En die
verandert nauwelijks in de loop der jaren.

Stap 1: Invullen van een vragenlijst
Het begint met een eenvoudige vragenlijst. Die brengt je terug
naar je kindertijd, naar je favoriete speelgoed en interesses.
Die zeggen alles over je ‘zijn’, wat je zal kunnen als je het
aanleert en wat je echt drijft. Je speelde namelijk graag met
iets dat je raakte in je natuur.

Stap 2: KernTalenten Ontdekking
Op basis van de informatie verzameld in de vooraf ingevulde
vragenlijst en een bijkomend gesprek wordt jouw
KernTalentenProfiel opgemaakt en interactief toegelicht.
Op dit moment heb je zicht op je KernTalenten Profiel.

Stap 3: Opstellen van een KernTalentenverslag
Achteraf wordt alle informatie je ook toegestuurd in de vorm
van een verslag, zodat je het ten alle tijd kunt vastpakken.

Hoe je hier mee verder gaat is aan jou: je kan hier zelf mee aan de
slag of we kunnen samen stappen zetten

Fun is niet hetzelfde als Fulfillment
Je KernTalenten kennen zal je helpen om je energiegevers en 

energievreters of stressfactoren te kennen. Op die manier heb je 
zelf tools in handen om je batterijen op te laden en voor echte 

voldoening te gaan.


