Heb je één van onderstaande vragen?
•
•
•
•
•

Hoe overwin ik mijn stress, burn-out of bore-out?
Hoe vind ik een betere balans in leven en werk?
Ik wil graag een opleiding doen, maar welke?
Welke baan past nu écht bij mij?
Hoe ontwikkel ik mijn persoonlijk leiderschap?

Persoonlijke talentenanalyse
Dan is een persoonlijke talentenanalyse iets voor jou. “Ieder mens
is uniek”. Met een goede kennis van jouw unieke talentenprofiel heb
je inzicht in je ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterktes
& zwaktes, je al dan niet ontwikkelde potentieel en je intrinsieke
motivatie om ermee aan de slag te gaan.
Je ontdekt wat je grootste talenten zijn zodat je beter in staat bent
om keuzes te maken in werk, privé en school. Na een individuele
analyse heb je inzicht in wat jou drijft. Begrijp je wat je energie
oplevert als mens, waar je ogen van gaan blinken en je hart sneller
van gaat kloppen.
Burn out of bore out
In tijden waar de ene na de ander lijkt uit te vallen wegens "burn
out" of "bore out", is goed inzicht in je talenten heel belangrijk. Het
helpt je te begrijpen waarom bepaalde zaken voor jou zwaar zijn en
waarom andere dingen als vanzelf lijken te gaan. Met jouw
persoonlijke en levenslang geldige talentenverslag kan je
duurzame keuzes maken voor de toekomst.
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Opleiding / loopbaanontwikkeling
Een opleiding vinden die bij je past wordt met een alsmaar groter
wordend opleiding aanbod steeds lastiger. Als je weet wat je echte
talenten zijn zoek je een opleiding die echt bij jou past. Loopbaan
keuzes zijn meestal voor langere tijd. Met jouw persoonlijk
talentenverslag stippel je een nieuwe toekomst uit. Een
professionele analyse van jouw talenten geeft je een stevige basis
om de baan te vinden die jou het beste past.
Hoe werkt het?
Ik hanteer een unieke, zeer accurate manier om je persoonlijkheid
op een fundamenteel niveau te beschrijven. Het is een goede basis
voor positieve, juiste en duurzame studie-, beroeps- of andere
belangrijke persoonlijke keuzes.
De door mij gehanteerde talentenmethode is een snelle en
accurate methode om 23 talenten in kaart te brengen. Samen
vormen ze de blauwdruk van je persoonlijkheid. Ze gaan over je:
• aard,
wie
je
'bent':
je
karakter,
natuur,
persoonlijkheidseigenschappen.
• potentieel, wat je 'zal kunnen': uw klassiek talent of wat je goed
kan, mits de minimum vereiste fysieke en intellectuele
capaciteiten, de juiste opleiding en voldoende oefening.
• intrinsieke motivatie, wat je 'wilt': je goesting om iets te doen.
Als kandidaat krijg je de kans om een online Talentenvragenlijst te
doorlopen. Die duurt amper een half uur, is prettig om te doen en
brengt je terug naar je kindertijd, naar je favoriete speelgoed en
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interesses. Die zeggen alles over je 'zijn', wat je zal kunnen als je
het ontwikkelt en wat je echt drijft.
Na het invullen van de vragenlijst volgt er een persoonlijk analyse
gesprek en krijg je een persoonlijke terugkoppeling. Daarna wordt
er een levenslang geldig Talentenanalyse verslag opgesteld. Dit
verslag geeft je een verruimd inzicht in je persoonlijkheid, motivatie
en potentieel. Dit versterkt je eigenwaarde en geeft je een extra
troef op de arbeidsmarkt en in je loopbaan.

Interesse?
Kijk voor meer informatie, algemene voorwaarden en actuele
prijzen op decrom.org
Ik ben graag beschikbaar voor particulier en bedrijf.
Marc de Crom
De Crom, Coaching, Advies, Training
Contactgegevens:
marc@decrom.org
(06) 305 736 73
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