Jong Talentenspel
‘Zijn wie je bent in een wereld die is zoals die is’
Van jongeren wordt verwacht dat zij al vroeg belangrijke keuzes maken, terwijl zij
nog volop bezig zijn met het ontdekken van hun eigen identiteit. Een periode
waarin het ‘hier en nu’ veel belangrijker is dan iets abstracts als ‘de toekomst’.
Als de tijd begint te dringen, wordt vaak een keuze gemaakt die gebaseerd is op
de overtuiging van anderen: ouders, vrienden of docenten. Een keuze die nogal
eens niet de juiste blijkt te zijn. Na enkele maanden wordt de vervolgopleiding
gestaakt of verdwijnt het enthousiasme. De twijfel slaat toe, want wat nu?

Talentenspel
Doelgroep
Het Jong Talentenspel is bedoeld voor kinderen en jongeren van circa 10 tot 21
jaar:
• Die voor belangrijke keuzes staan, bijvoorbeeld op school;
• Die op zoek zijn naar hun missie, waar ligt mijn hart?;
• Die ondersteuning zoeken bij het oplossen van problemen waar zij
tegenaan lopen, thuis of op school;
• Die zicht willen hebben op hun talenten en op de manier waarop ze die
kunnen inzetten;
• Die met meer zelfvertrouwen de keuzes willen maken die recht doen
aan wie ze werkelijk zijn.

Achterhalen van talenten
Het Talentenspel helpt je bij het maken van de juiste keuzes en bij het oplossen
van problemen waar je even geen raad mee weet. Het helpt je te achterhalen
wat jouw talenten zijn en hoe je die het meest effectief kunt inzetten. Op deze
manier blijf je dicht bij je kern en maak je keuzes die recht doen aan de persoon
die je bent. Dan doe je niet langer wat anderen van je verwachten, maar wat je
diep vanbinnen het liefst zélf wil.

Datum
Op afspraak. Het
spel omvat 3 of 4
sessies van 1,5 a
2 uur, verdeeld
over verschillende
dagen.

Locatie
Werkzaam in de
Randstad met
een vaste praktijk
in Fort Vijfhuizen
en Den Haag

Opbrengst
Na afloop van het Jong Talentenspel:
• Heb je helder wat jouw talenten zijn en hoe je die het meest effectief en
in onderlinge verbinding kunt inzetten;
• Heb je beter zicht op wat jouw missie is en ben je beter in staat de juiste
keuzes te maken;
• Ga je gemotiveerd en met meer zelfvertrouwen aan de slag om jouw
toekomst en jouw unieke levenspad krachtig vorm te geven.

Talentencoach
Guus Hendriks (1962) – Vertrouwen gevend, down to earth, humorvol,
toegankelijk Guus werkte ruim 20 jaar in de zakelijke dienstverlening, maar
besloot zijn hart te volgen en zich te gaan richten op het coachen van kinderen
en jongeren. Sindsdien is hij aan het werk als Talentencoach. “De huidige tijd
vraagt veel van jongeren. Er speelt zich van alles in hen af, zowel fysiek als
emotioneel. Het is belangrijk om vanaf jongs af aan te weten wat je talenten zijn
en dat leer je niet op school.” ( + 31 6 1416 3923

Investering
€ 795,(jongeren tot 15
jaar € 595,-) incl.
BTW

