
Korte inhoud 
Waar ben jij nou moeiteloos heel erg goed in? Wat zijn jouw 
talenten? Voor veel mensen moeilijke vragen, maar wel 
belangrijke wanneer je op zoek gaat naar nieuw werk. Tijdens 
deze training ontdek je jouw talenten en je onderzoekt welke 
werkomgeving hier het beste bij past. 

Het werken met je talent heeft een bijzonder en belangrijk effect: je krijgt er 
energie van! Tijdens de training gaan we op zoek naar de dingen waar jij 
energie van krijgt, waar je blij van wordt. Wanneer je dit goed in beeld hebt 
gebracht gaan we kijken naar een bij jou passende werkomgeving. Een baan 
waarbij jouw talenten tot bloei kunnen komen. Dit helpt je om vol 
vertrouwen de markt op te gaan. Je bent nu in staat om goed uit te leggen 
waarom jij de beste bent voor die functie. 

Met jouw talent de markt op 
Ontdek  jouw talenten en de beste plek om ze tot bloei te laten 

komen.

Ervaring 
Van Velzen 
Development heeft 
jarenlange ervaring 
met het uitvoeren 
van trainingen en 
cursussen, ook op 
het gebied van 
outplacement.  

Vertrouwen 
Deze training gaat 
over waar je goed 
in bent. Dat geeft 
vertrouwen. 

Mini opdrachten 
In de vijf weken na 
de training krijg je 
mini opdrachten en 
tips, bijvoorbeeld 
over je online 
profiel.

TEST 
Voorafgaand aan de 

training vul je een 
talententest in. Zo kan 

je jouw grootste 
talenten ontdekken. 

1
TALENTEN 

Je krijgt informatie over 
talenten. Wat zijn het en 

wat kan ik ermee? 
Daarbij kijk je ook naar 
de dingen die lastiger 
gaan, waarbij energie 

juist weglekt. Hoe ga je 
daarmee om?

2
OP WEG 

Je gaat aan de slag met 
jouw ideale werkplek 

en bedenkt welke 
vacatures daarbij 

passen. Daarnaast leer 
je hoe je je kennis over 

je talenten kan 
gebruiken bij het 

solliciteren.

3
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