Wil je meer balans in je leven en werk?
Zoek je meer voldoening, passie en drive?
Sta je open om nieuwe mogelijkheden te verkennen?

Herken je een van deze situaties?
Je hebt zoveel talenten, je vindt alles wel leuk
maar hebt moeite om keuzes te maken die echt
bij je passen. Je zoekt focus en een heldere
richting voor je volgende loopbaanstap.
Je bent na je studie van de ene in de andere
baan gerold en komt tot de conclusie dat het
nu tijd is om een bewuste loopbaankeuze te
maken. Je wilt weten wat jou bijzonder maakt,
waarin jij het verschil kunt maken.
Je hebt al flink wat werkervaring, maar
je voelt je vastlopen in routine. Je voelt de
behoefte om je verder te ontwikkelen.
Je investeert veel in je werk en je vindt het
lastig om dit te combineren met je privéleven.

Speelwijzen
Individueel
Groep / Team

Lees de artikelen over het Talentenspel in Happinez!

Het Talentenspel

Je hebt het best aardig voor elkaar in je leven,
en toch mis je iets. Je vraagt je af wat de betekenis is van wat je doet.
Je verlangt naar bezigheden die je meer met
hart en ziel kunt doen. Je wilt weten wat je
missie is en hoe je van betekenis kunt zijn
voor anderen.
Je hebt een lastige periode achter de rug.
Het is tijd om weer stevig in je schoenen te
gaan staan en nieuwe keuzes te maken.
Herkenbaar?
Coaching op basis van het Talentenspel biedt
inzichten en oplossingen die van blijvende
waarde zijn.

Spelduur
Individueel: in 3 – 5 sessies
Groep / Team: in 2 – 5 dagdelen

Persoonlijke trajecten
Loopbaanbegeleiding • Inspiratie
Levensvragen • Zingeving

Wat is Talentenspelcoaching?
Talentenspelcoaching is een effectieve
en diepgaande manier van coachen.
Het helpt je om je talenten tot ontwikkeling te brengen, inzicht te krijgen
en om belangrijke keuzes te maken.
Hierdoor kun je bezield en met plezier
een volgende stap nemen.

Resultaten die je kunt verwachten
• Je leert je talenten kennen en weet hoe
je deze in je leven en werk kunt inzetten.
• Je bent gegroeid in je persoonlijk leiderschap, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.
• Je hebt je missie of focus voor je leven
en werk gevonden of verhelderd.
• Je persoonlijke ontwikkeling heeft een
flinke stimulans gekregen.
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• Je ervaart meer balans in je leven en werk.
• Je kunt goed overbrengen wat je talenten
zijn en waarin jij het verschil maakt.

Hoe wordt het spel gespeeld?
Het talentenspel is een inzicht- en ontwikkelingsspel bedoeld om je talenten en levensmissie te ontdekken. Het gaat uit van de
metafoor van het innerlijk koninkrijk, dat
je kunt zien als een innerlijk team.
Dat team bestaat uit 12 talenten met jou in
de rol van koning of koningin. De talenten
zijn benoemd als archetypen, bijvoorbeeld
de onderzoeker, de weefster, de krijger en
de kunstenaar. Hierdoor raak je een diepere
laag in jezelf aan en kunnen er belangrijke
transformaties plaatsvinden.

Zo ontdek je:
• Gebruik ik mijn talenten genoeg?
• Voer ik zelf de regie over mijn leven of
geef ik die uit handen?
• Welke talenten helpen me bij mijn
persoonlijke ontwikkeling en welke zet
ik vooral in voor mijn werk?
• Hoe zorg ik voor meer balans in
mijn leven?
• Wat geeft mij de meeste voldoening
en zie ik als mijn levensmissie?

Lees de artikelen over het
Talentenspel in Happinez!
Wil je meer weten?
Neem gerust contact op met een

Je speelt het Talentenspel individueel,
in een persoonlijk traject of in groepsverband. De individuele sessies duren
2 - 3 uur per keer. Gemiddeld is er 10
uur begeleiding nodig.
Duur en omvang worden afgestemd
op jouw situatie en coachdoelen.
Gecertificeerde Talentenspelcoaches
gaan graag met je in gesprek over de
mogelijkheden.

Talentenspelcoach of groepstrainer
bij jou in de buurt. Ze maken graag
een afspraak met je voor een
kennismakingsgesprek of gratis
proefsessie. Je kunt hen vinden op:

www.talentenspel.nl/coaches

