
Kenneth O’Donnel voor JFK in de Cuba crisis, Ahmed Kathrada 
voor Nelson Mandela en zoveel andere minder bekende 
vertrouwenspersonen en mentoren (je hebt er zelf vast ook een gehad)

O W N  Y O U R  L I F E . t a l e n t n o m a d s . n l

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

Als senior counselor ben je een Talent Nomad pur sang. 
Je weet hoe weet hoe de hazen lopen en je hebt een 
zekere mate van meesterschap bereikt.  Je kunt de rust 
bewaren en dat straal je uit (juist in tijden van stress). 
Je hebt strategisch inzicht en politiek/bestuurlijk besef. 
Je staat als het moet boven de partijen. Je bent moedig 
en niet bang voor je carrièreverloop. Je gedraagt je 
onafhankelijk en bent tegelijkertijd verbonden. Je 
bent eerlijk in je terugkoppelingen, geen ja-knikker. Je 
anticipeert, je kunt snel denken en bent vindingrijk in 
oplossingen. Je kunt relativeren en de-escaleren. Je weet 
de balans te bewaken tussen ratio en gevoel, micro- en 
macro, individu en groep, organisatie en maatschappij. 
Waar nodig vertrouw je op je ervaring en je intuïtie. Je 
bent de meester op het proces (niet protocol), de relatie 
en softskills, je hoeft niet de inhoudsdeskundige te zijn.

Je belangrijkste taak is om de degene waar je voor 
werkt helpt de zaken onder controle te houden. Je 
bewaakt zijn/haar afbreuk risico en durft tegelijkertijd 
te spiegelen en feedback te geven. Je reflecteert en 
challenged, zodanig dat je toch de sparringpartner 
en vertrouwenspersoon blijft. Je ondersteunt het 
besluitvormingsproces zonder zelf het besluit te nemen, 
je bent de gate-keeper voor irrelevante problemen. 
Bovenal ben jij degene die luistert en spreekt als het 
nodig is. Jij bent die speciale adviseur/luisteraar/
regelaar/mentor die elke organisatie nodig heeft.

DOELGROEP
Voor iedereen die: 

• ouder is dan 50 jaar

• het lef heeft om een persoonlijke zoektocht aan te gaan

• nog meer wil bijdragen aan de wereld

• kernreflectie wil leren toepassen

• meer wil weten over de-escalatie technieken

• meer wil weten hoe te spiegelen

• de behoefte heeft om de kunst van liefdevol confronteren 
en ‘challengen’ te leren

RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA
Na afloop van het programma:

• heb je een exclusief persoonlijk Insights Discovery Profiel

• weet jij onderscheid te maken wat te accepteren en wat 
te veranderen

• ken jij je missie en je toegevoegde waarde voor de 
wereld

• heb je meer inzicht in andere generaties en hoe daar 
mee om te gaan.

• heb je meer inzicht in je eigen gedrag en je effect op 
anderen

• weet je hoe en wanneer je verantwoordelijkheid kunt 
nemen

• weet je hoe en wanneer je verantwoording delegeert

• begrijp jij de essentie van besluitvormingsprocessen, kun 
je die toepassen en anderen mee ondersteunen

• kun je krachtenveld- en belangenanalyse technieken 
toepassen

• weet jij de ander in zijn kracht te zetten

• kun jij een rollenspel spelen met degenen die je adviseert

• mag je deelnemen aan ons ‘Life Cycle Coaching’-
programma

• mag je lid worden van de Talent Nomad Counselor Circle

INTERESSE? 
Schrijf je in via de 

website of mail ons 
voor meer info.

SENIOR COUNSELOR 
PROGRAM

REFERENTIES

https://www.talentnomads.nl/talent-nomad-counselor-circle


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

HET PROGRAMMA
Algemeen
In deze fase van je leven heb je de meeste skills al opgebouwd. 
Wij willen je helpen om de diamant fijn te slijpen. We leren 
je om kracht- en resultaatgericht te adviseren en gesprekken 
te voeren. Wij helpen je criteria te ontwikkelen om ‘de rust 
te bewaren en te aanvaarden wat je niet kunt veranderen, 
de moed te tonen om de veranderen wat mogelijk is, en de 
wijsheid om het onderscheid te maken tussen deze twee’ 
(zonder religieus te zijn verwijzen we naar ‘the serenity prayer’). 
We leren om je een gedegen krachtenveld- en belangenanalyse 
te maken op basis van bestaande cases. Met behulp van 
trainingsacteurs ontwikkel je de skills om een rollenspel te 
houden om je opdrachtgever voor te bereiden op moeilijke 
gesprekken of situaties binnen en buiten je organisatie. 

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. 

• 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.
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INTERESSE? 
Schrijf je in via de 

website of mail ons 
voor meer info.

SENIOR COUNSELOR 
PROGRAM

SAMENVATTING 
DUUR 6 dagen, verspreid over 2 maanden

LOCATIE maandagochtend 
 t/m woensdagavond:
 Terschelling 

WANNEER kijk op de website voor actuele data

INVESTERING € 2.750,- excl. 21% BTW, incl. verblijfskosten

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).

woensdagochtend 
t/m vrijdagavond: 
Bergen NH

https://www.talentnomads.nl/visie-op-ontwikkelen

