Wees de verandering
Leiderschapsprogramma voor managers

Succesvolle bedrijven investeren in
het talent van hun mensen.
Leervermogen en inspirerend leiderschap bepa
len in grote mate het succes van een organisatie.
Hoe zorgt jouw bedrijf of werkgever ervoor dat
managers en leiders hun eigen potentieel weten
te benutten? In ons programma leren zij wat hun
talenten zijn als mens en als professional, terwijl
zij een kwetsbare stadsgenoot coachen. Ze acti
veren iemand die rond de armoedegrens leeft
en zetten hun waardevolle leerervaring weer in
binnen het bedrijf.
Talentcoach is een social enterprise. Voor ons is winst
pas winst als die winst voor iedereen oplevert. Een
gedachtegoed dat wereldwijd terrein wint. Graag
enthousiasmeren we andere bedrijven om ook mee
te bouwen aan de nieuwe economie. Om te leren op
een manier die hun organisatie én de maatschappij
een stukje beter maakt.

Wat levert het op?
De professional leert in de praktijk om out of the
box te denken. Ook over zichzelf. Als hij deze
kracht bij zichzelf ontdekt en die als basis eigen
maakt, kan hij vrijwel elke situatie op de werkvloer
goed inschatten en managen.

✓✓ Zicht op eigen talent
✓✓ Regie over zichzelf en eigen werkomgeving
✓✓ Bij de deelnemer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid op gang te brengen

✓✓ Ontwikkelen van coachende en persoonlijke
leiderschapskwaliteiten

✓✓ Motiveren en anderen in beweging brengen
✓✓ Ontwikkelen van een stappenplanstrategie
✓✓ Werken vanuit de positieve psychologie

Onderscheidend leertraject
Ons programma heeft tot doel om coachende leiders
op te leiden die, handelend vanuit talent en motivatie,
het verschil maken op de eigen werkvloer en in de
maatschappij. Tijdens het programma coachen de
professionals zelf iemand die rond de armoedegrens
leeft. Onze methodiek is gebaseerd op ‘appreciative
inquiry’: coachen met de focus op wat iemand wél
kan en wil. Ieder mens is goed zoals hij is en heeft po
tentieel. De professional en de coachee maken samen
een toekomstplan om dat potentieel te benutten en
leren onderweg hun talenten kennen.

De kracht van ervaringsgericht leren
Veel (aankomende) leidinggevenden vinden het
moeilijk zelfsturing binnen hun team op gang te bren
gen. Ze zijn te veel tijd kwijt aan ‘managen’ in plaats
van aan ‘leiden’. Aan de slag gaan met iemand aan
de andere kant van de samenleving daagt je uit al
je vaardigheden in te zetten. Met als doel diegene
zijn zelfvertrouwen te vergroten en weer mee te la
ten doen. We bieden een unieke ‘learning by doing’
ervaring. Je leert onder echte druk, in echte situaties.

Samenwerking met de Baak en Talentfirst
Voor het programma Wees de verandering werkt
Talentcoach samen met de Baak en Talentfirst. Zo com
bineren we het beste van twee werelden. De Baak en
Talentfirst hebben zeer ruime ervaring in het begelei
den en opleiden van leiders binnen toonaangevende
bedrijven. Talentcoach is succesvol in het coachen
en begeleiden van kwetsbare mensen in de
samenleving. Ons programma is voor bedrijven die
het belangrijk vinden dat hun medewerkers zich
ontwikkelen én die maatschappelijk betrokken on
dernemen hoog in het vaandel hebben staan.
Binnen het programma is ruimte voor specifieke
bedrijfs
doelstellingen en extra leerwensen van de
deelnemers. Dit leidt tot een blended leerprogramma:
naast ervaringsgericht leren worden ook trainingen en
coaching op individueel en groepsniveau gegeven.

“Je kunt overal terecht voor een coachingtraject.
Maar bij Talentcoach maak je het verschil in het
leven van iemand die dat goed kan gebruiken,
terwijl je zelf vakkundig gecoacht wordt. Ik heb er
veel van geleerd en pas het ook toe in mijn werk. Ik
kan nu strategisch van nut zijn bij verandertrajecten.
Weet hoe ik moet omgaan met weerstand en hoe
ik zelfsturing aanjaag. Het mooiste aan coaching
is dat je mensen in beweging laat komen,
zonder dat jij daarin stuurt. Zodra iemand zelf
verantwoordelijkheid neemt,
bereik je resultaat.”
Lisette Overduin-Jansen
HR-adviseur verkoop HEMA
en talentcoach

Programma

Word partner

Het programma duurt 6 maanden en is te combineren
met dagelijkse werkzaamheden. Het bestaat uit een
aantal onderdelen die op maat gemaakt worden op
basis van bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke leer
doelen. Een aantal onderdelen kan ook via e-learning
worden aangeboden.

Kick-off en 2-daagse training

Bedrijven kunnen partner worden van Talentcoach.
Juist binnen een duurzame relatie kunnen wij mensen
intensief coachen en daarmee effectief bijdragen
aan de bedrijfsdoelstellingen en maatschappelijk ver
antwoord ondernemen. Naar keuze kunnen wij één
of meer professionals begeleiden, samen met andere
mensen uit het eigen bedrijf of in een gemengde groep
met professionals uit andere bedrijven. We bekijk
en
graag samen de mogelijkheden.

Individuele begeleiding

Interesse?

Groepscoaching

Laat managers zichzelf en anderen verrassen binnen
ons leiderschapsprogramma. En profiteer als organi
satie van hun persoonlijke groei. Neem voor meer infor
matie contact op met:
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Intake en formuleren eigen leerdoelen

Trainingsdagen rondom coachend leiderschap
Inspiratie- en netwerkbijeenkomsten met coachees
Kenniscadeaus
Inspiratieboekje
Evaluatie en eindbijeenkomst

Mariska Komproe, oprichter & directeur
mariska@talentcoach.nl | 06-33087606
www.talentcoach.nl

Success isn’t about
how much money
you make.
it’s about the
difference you make
in people’s lives.
Michelle Obama

www.talentcoach.nl/verandering

