Als ik kan verwoorden
wat mijn talenten
zijn, is er veel meer
mogelijk.
Als ik helder heb
waar de talenten
van mijn mensen
liggen, kan ik hen
beter inzetten in de
organisatie.

TALENT IN BEELD
is een programma van Van Ede & Partners, een toonaangevend bureau op het terrein
van outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching. www.vanede.nl
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Investeren in loopbaanontwikkeling kan
betekenen dat u een
opleiding gaat volgen,
u zich voorbereidt op
een promotie of dat u
nu weet wat u over drie
jaar doet. Zeer belangrijk is daarbij de vraag
of u optimaal gebruik
maakt van uw eigen
mogelijkheden en van
die van uw werkgever.
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Resultaat

persoonlijke ontwikkeling. Misschien zit u op de

en u de mogelijkheden van uw werkgever.

gesprek met uw leidinggevende. De regie ligt in

Talent in Beeld brengt organisaties en individuen
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in beweging. U wordt meer aangesproken op uw

wat u waard bent.

mogelijkheden en kunt meer van uzelf kwijt in

goede plek, maar wilt u kwaliteiten inzetten die
op dit moment nog niet van u gevraagd worden.

We starten met een biografische methode:

Misschien bevindt u zich binnen de juiste

welke lijnen in uw leven lopen naar dit moment?

organisatie, maar niet op de plek die het best bij u

Onze consulenten stellen u de juiste vragen,

Succes

toe. U weet beter wat u wilt, wat u kunt en hoe

past. Welk antwoord er ook uit komt, de vraag is:

zodat u ontdekt wat het precies is dat u zou willen

Van Ede & Partners heeft Talent in Beeld ingezet

u dat optimaal kunt inzetten.

‘Wat doet u met uw talent?’.

inzetten in uw werk. In een aantal gesprekken met

bij honderden mensen, die tevreden terugblikken

Binnen uw organisatie en daarbuiten.

uw persoonlijk consulent benoemen we uw set

op hun eigen traject. Op de aandacht van hun

Wat doet u met uw talent?

aan mogelijkheden. Dat werken we uit naar een

werkgever voor hun potentieel. Op het feit dat

Wilt u meer weten? Om meer informatie te

In een paar heldere stappen brengen we met u in

concreet plan, dat uiteenzet hoe de organisatie

iedereen sprak over talent en over de toekomst.
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beeld waar uw kracht ligt. Niet zelden is dat een

uw talent nog vollediger kan inzetten en

De deelnemers aan Talent in Beeld namen

u contact opnemen met uw leidinggevende

combinatie van u bekende competenties met

benutten. U leert beter intern te netwerken,

afgewogen besluiten om anders te gaan werken,

of met Personeelszaken.

uw werk. Uw werkplezier en motivatie nemen

