
Ambities grijpen is een kwestie van keuzes maken, verantwoording nemen en je mensen helpen om het 
beste uit zichzelf te halen. Tijdens een intake halen we de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers op, 
jij weet wat je organisatie nodig heeft en welke expertise er al in huis is. Daarna bouwen we samen een 
maatwerkprogramma rondom vier thema’s:  

• Droom: zicht op ambities 

• Hoofd: focus op doelen 

• Hart: werken met passie 

• Handen: zaken gedaan krijgen 

De leergang richt zich op keuzes maken, verantwoording nemen en het beste uit jezelf halen. Je ambities 
te (be)grijpen, geeft je inzicht in jezelf en in de ander, en leert je om je talenten en energie optimaal in te 
zetten. Je medewerkers maken kennis met de achterliggende theorie, krijgen meer inzichten en 
persoonlijke diepgang op eigen gedrag en geven feedback aan elkaar. Zo investeer je stapsgewijs in 
sprankelende medewerkers, sterke teams, tevreden klanten en wordt jouw organisatie succesvoller.  

Jij weet wat je organisatie nodig heeft en welke expertise er al in huis is 
Samen zorgen we voor een aanpak die werkt, met persoonlijke aandacht en gericht op wat je mensen en 
organisatie nodig heeft. Lees hieronder de mogelijkheden van de modules om maatwerk voor je te maken. 

MODULE 1 - DROOM - Zicht op ambities en inzicht in je natuurlijke talent 

Aanpak 
Deze module geeft je handvaten om te zorgen dat je het gedrag inzet dat nodig is om je dromen te 
realiseren. Je dromen zijn de brandstof om je hart te volgen en plezier te hebben in hetgeen je doet. 
Ergens goed in zijn, je natuurlijke talent en dat inzetten voor je organisatie is wat er van je verwacht wordt. 
Na deze module weet jij waar je goed in bent, wat er nodig is om op je eigen manier je doelen te 
realiseren en daarmee de kans om je gelukkig te voelen op je werk te vergroten. Je gaat aan de slag om 
de antwoorden op onderstaande vragen te ontdekken en op te schrijven: 

• Hoe vertaal ik mijn dromen in doelen met een deadline? 
• Hoe kan ik mezelf inspireren om mijn ambities te realiseren?  
• Wat is mijn natuurlijke talent en welk talent wil ik ontwikkelen? 

Resultaat 
Inzicht in je jezelf, in je gedrag en handvaten om op je eigen manier je doelen en dromen te realiseren. 

De leergang: alles uit je talent halen! 



MODULE 2 - HOOFD - Focussen en keuzes maken 

Aanpak 
In deze module staat de werking van ons brein centraal. Je gaat richting bepalen en je talent verder 
uitdiepen om zo jouw unieke eigenschappen en talenten te benoemen en optimaal te benutten.  
Je leert hoe je je talenten beter kunt inzetten door antwoord te formuleren op vragen als: 

• Hoe kan ik mijn talenten inzetten voor wat ik wil bereiken? 
• Hoe zorg ik voor focus op mijn doelen? 
• Welke acties brengen mij dichter bij mijn doel? 

Resultaat 
Focus op dat doen waar je écht goed in bent. 

MODULE 3 - HART - Zorgen voor inspiratie en behoud van passie 

Aanpak 
In deze module gaan we dieper in op werken vanuit passie en plezier.  Wat heb jij daarvoor nodig? Je 
ontdekt wat werkelijk belangrijk voor je is. Daarbij besteden we ook aandacht aan de keerzijde van je 
talent (allergieën) en de sabotagemechanismes (ego) die werkzaam kunnen zijn. Je leert hoe je die 
kunt ombuigen. Na deze module weet je waar je blij van wordt en hoe je moet reageren op 
belemmerende factoren in jezelf door antwoord te formuleren op vragen als: 

• Hoe kan ik mezelf overtuigen, zodat ik niet blijf hangen in tegenwerpingen, maar het lef heb om 
mijn talent zo in te zetten zoals ik wil?  

• Welke doelen leveren mij energie en plezier op? 
• Wat heb ik nodig om met passie en plezier te werken? 

Resultaat 
Je hebt het lef om jezelf te overtuigen en dat te doen waar je blij van wordt. 

MODULE 4 - HANDEN - Inzetten van je netwerk en dat doen waar je goed in bent 

Aanpak 
In de vierde module ga je je wensen vertalen naar concrete acties. Je leert hoe je je eigen gedrag 
kunt managen, waardoor je sneller keuzes kunt maken en prioriteiten stellen. Daarnaast kijken we 
naar je netwerk. Je leert hoe je dat voor je kunt laten werken. 
Na deze module weet je hoe je jouw talent kunt benutten en hoe je met inzet van je netwerk je doelen 
snel kunt realiseren door antwoord te formuleren op vragen als: 

• Hoe kan ik mijn gedrag managen om mijn talent ten volle te benutten? 
• Hoe creëer ik haalbare tussenstappen? 
• Hoe zet ik een netwerk in dat voor mij werkt? 

Resultaat 
Je bent baas over je eigen gedrag, doet wat nodig is en bent je bewust van wat je echt wilt.  

Interesse om samen te investeren in talent? Bel Marc (06) 526 096 69 voor de mogelijkheden.

Meer focus, passie en daadkracht op de werkvloer


