Gebruik je
kwaliteiten en
geef je leven
een nieuwe
uitdaging

Wil jij aan je toekomst werken?
Wil jij je leven op de rit krijgen en samen
met een coach werken aan je toekomst
plan? Meld je dan aan bij Talentcoach!
Samen met een personal coach ga je aan
de slag om jouw talenten te ontdekken en
te werken aan een concreet doel. Denk
aan meer zelfvertrouwen, het vinden van
(vrijwilligers-)werk of weer durven deel
nemen aan activiteiten buitenshuis. Dit
alles vanuit een positieve benadering.
Wat bieden we jou?

✓✓ 15 tot 20 individuele coachinggesprekken samen
met je persoonlijke talentcoach bij jou thuis

✓✓ Netwerkbijeenkomsten samen met andere
talentcoaches en deelnemers

✓✓ 7 Workshops (communicatieve vaardigheden en
talentontwikkeling)

Wat levert het op?
30% van onze deelnemers vindt weer een baan
of is bezig met sollicitatiegesprekken, 40% doet
vrijwilligerswerk of pakt (weer) een opleiding
op en 30% zet stappen die passen bij hun ta
lenten. Iedereen vergroot zijn zelfvertrouwen en
netwerk. Ons traject wordt gemiddeld beoordeeld met een 8.

Iets voor jou?

✓✓ Ben jij tussen de 25 en 60 jaar?
✓✓ Moet je rondkomen van een financieel minimum?
✓✓ Heb je geen zware psychische problemen of
verslaving?

✓✓ Ben je gemotiveerd om te werken aan een
concreet coachdoel zoals het vinden van
(vrijwilligers)werk, activiteiten buitenshuis of het
vergroten van je zelfvertrouwen of netwerk?

Kennismaken?
“Een vriendin wees me op Talentcoach. Mijn partner
en ik gingen na twintig jaar uit elkaar. Ik stond er
alleen voor met mijn zoon. En moest het financieel
zien te redden. Gelukkig was daar Jacqueline. Met
steun van haar kon ik stappen zetten. Inmiddels heb
ik een andere baan en voel ik
weer energie. Mijn nieuwe leven
is begonnen.”
Tansi
deelnemer

Neem voor meer informatie contact op met:
Projectleider Rotterdam
Coen van der Spek
06-19466376 | coen@talentcoach.nl
Projectleider Den Haag
Sanne van den Rotten
06-33764722 | sanne@ talentcoach.nl

www.talentcoach.nl

