T A L E N T N O M A D S

LEGACY TALENT
PROGRAM

INTERESSE?

Schrijf je in via de
website of mail ons
voor meer info.

In deze levensfase besef je dat je op of over de
helft van je werkzame leven bent. En, al zeg
je het zelf, je hebt het best goed gedaan. Privé
en zakelijk. Toch heb je het gevoel dat je nog
niet alles hebt ontdekt. Of dat je tegen je eigen
grenzen aan loopt. Dat er meer is wat je kunt of
wat je wilt. Je hebt al het nodige meegemaakt
in het leven en met die ervaring trek je je eigen
plan en weet je waar je kracht ligt. Je kunt
natuurlijk ook je tijd uitzitten. Wil je dat echt?

DOELGROEP

Met het ‘Talent Legacy Program’ ontwikkel je
de drive om nieuwe paden te bewandelen of
bestaande wegen beter te benutten. Je wilt
bewuster zelf het roer in handen hebben. In
de wetenschap dat ‘succes geen keuze’ is,
maar dat succes betekent dat je weet welke
talenten jij hebt én dat je hiermee regie over
je leven houdt. Vaak heb je in deze levensfase
nog steeds een droom, de wens nog iets te
verwezenlijken en om iets van blijvende waarde
achter te laten. Het ‘Talent Legacy Program’
geeft hier invulling aan. Enerzijds door dit
doel helder in woord en beeld vorm te geven.
Anderzijds door inzichten en tools aangereikt
te krijgen om die droom daadwerkelijk voor
elkaar te krijgen.

RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA
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Voor iedereen die:
ouder is dan 50 jaar
een zekere mate van meesterschap heeft bereikt
het lef heeft om een persoonlijke zoektocht aan te gaan
nog meer wil bijdragen aan de wereld
zich wil oriënteren op de volgende stap
inzicht wil hebben in andere generaties
meer wil weten over (eigen) besluitvormingstechnieken
een volgende stap in zijn leven wil nemen (werk of privé)
kernreflectie wil leren toepassen
iets extra’s wil achterlaten aan de wereld
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Na afloop van het programma:
heb je een exclusief persoonlijk Insights Discovery Profiel
ken je je talenten en valkuilen
zul je effectiever werken door een efficiënte balans tussen
werk & privé
ken jij je missie en je toegevoegde waarde voor de wereld
weet je hoe je kunt veranderen wat nodig is
heb je meer inzicht in je eigen gedrag en je effect op anderen
heb je een plan voor de toekomst
weet je hoe en wanneer je verantwoordelijkheid kunt nemen
weet je wat je kunt beïnvloeden en wat niet
kun je gemakkelijker besluiten nemen
weet je wat je nodig hebt om gelukkig te leven en werken
begrijp jij het besluitvormingsproces, kun je dat toepassen en
anderen mee ondersteunen
weet jij de ander in zijn kracht te zetten
weet jij onderscheid te maken wat te accepteren en wat te
veranderen
heb je meer inzicht in andere generaties en hoe daar mee om
te gaan
mag je deelnemen aan ons ‘Life Cycle Coaching’-programma
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Ze hebben me dat zetje gegeven om te doen
wat ik altijd al wilde en steeds maar uitstelde
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HET PROGRAMMA
Algemeen
Onze trainingen zijn maatwerk, wetenschappelijk
onderbouwd met gebruik van ‘oude kennis’ en beproefde
methodes. We hebben een unieke ervaringsgerichte methode
want mensen zijn meer dan een hoofd op stokjes. Waar
nodig krijg je inspirerende theorie op een niet-traditionele
manier.
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We werken met kleine groepen (maximaal 16 personen)
In onze trainingen ontmoet je minimaal twee
verschillende trainers
We besteden aandacht aan body & mind, heart & spirit
In de groepstraining krijg je ook persoonlijke aandacht
door één-op-één gesprekken en maatwerk opdrachten
We zorgen voor een unieke ervaring op bijzondere
plekken
En ook na de training laten we je niet vallen door
nazorg te leveren

De basis hierbij is het gebruik van je kwaliteiten en talenten.
Versterken waar je goed in bent en aanpakken waar je
niet goed bent. Je traint vaardigheden om belemmerende
patronen en blokkerende overtuigingen te lijf te gaan. Dit
levert je energie, rust en kracht op. Hiermee pak je de regie
over je leven terug. Als je meer wilt weten, lees dan ook onze
‘visie op ontwikkelen’.

Een belangrijk element van onze trainingen is het ontwikkelen
van veerkracht en omgaan met onverwachte situaties.
Daarom krijg je van ons geen dag-tot-dag programma op
deze site, maar wel wat het je oplevert. Na dat je je hebt
ingeschreven ontvang je meer informatie.
Insights Discovery
Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk
kleurenmodel dat inzichten geeft over jezelf en anderen.
Iedereen heeft deze vier kleuren in zich; de combinatie
van deze vier kleuren maakt ons uniek. Deze kleuren
verwijzen naar gedragseigenschappen die we het liefst of
het gemakkelijkst laten zien. Insights Discovery gebruikt een
kleurentaal die gemakkelijk te begrijpen en te onthouden
is. Insights Discovery helpt je ontwikkeling te versnellen en
geeft inzicht in je persoonlijke stijl, je belangrijkste sterke en
zwakke punten en helpt je effectief te communiceren. Een
profiel is echter meer dan een paar kleuren alleen. Wij reiken
je die verdieping in onze training aan.

SAMENVATTING
DUUR

5 dagen, verspreid over 4 maanden

LOCATIE

Bergen NH

WANNEER

kijk op de website voor actuele data

INVESTERING

€ 2.450,- excl. 21% BTW,
incl. verblijfs- en overnachtingskosten

Algemene voorwaarden en AVG
Bij onze programma’s zijn de ‘Algemene voorwaarden van Talent Nomads’
van toepassing. Wij sluiten aan bij de eisen van de ‘Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
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