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TALENT
ONTWIKKELING 
Individuele talenten vol ledig
ontwikkelen  



Kennismaking
Smit Supply Chain Advies helpt organisaties om hun toekomstvisie te
realiseren en de klantwaarde te maximaliseren. Dit doen wij door het
inrichten en optimaliseren van strategie, bedrijfsprocessen, leiderschap
en IT.

Onze dienstverlening is gericht op lange-termijn relaties met kleine en
middelgrote organisaties (in handel, productie en/of dienstverlening), op
het gebied van bedrijfsstrategie, supply chain management en
bedrijfsopvolging. Dit realiseren wij door uit te blinken in kennis, expertise
en innovatie wat wij omzetten in praktische en duurzame oplossingen.
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Waar ben ik nu echt goed in?   
Wanneer ben ik op mijn best?
Hoe haal ik voordeel uit mijn talenten?   
Wat kan ik doen om mijn talenten nog verder te ontwikkelen?
Hoe zet ik mijn talenten in om problemen op te lossen?
Hoe zet ik mijn talenten in om zowel tijdens werk en privé te floreren?

Inhoud
Modules:                                    5 
Tijdsduur per module:           +/- 2 uur
Tijdsduur programma:           +/- 3 maanden
Inhoud programma:                Coaching, praktische- en huiswerkopdrachten 
Investering:                                € 1995,- 

Het programma is gebaseerd op de meest actuele
wetenschappelijke inzichten en heeft een bewezen positief effect op je motivatie,
inzet, prestaties en (werk)geluk. De training kan zowel individueel als in
teamverband worden gevolgd, en geeft antwoord op vragen als:
      

Wat levert het op
Hoe zou het zijn als je je talenten volledig kunt
ontwikkelen? Als je werk doet wat volledig aansluit bij jouw kwaliteiten? Als je je
energie kunt steken in dingen die je het liefste doet? Kortom; als je het werk zou
kunnen doen wat je leuk vindt én waar je goed in bent?
 
Het programma Talentontwikkeling is gebaseerd op de sterke-kanten-
benadering. Dat houdt in dat je niet alleen moet werken aan het verminderen
van je tekortkomingen, maar vooral ook aandacht moet besteden aan het
ontwikkelen van je talenten, kwaliteiten en sterke kanten.



Kijken we samen naar situaties waarin jij op je best bent
Gaan we je talenten benoemen met behulp van een test
Vertalen we de uitkomsten van deze test in je eigen woorden
Kijken we hoe je talenten samenhangen met je grootste succes

Module 1 
We starten met het beantwoorden van de vragen: waar ben jij van nature goed in?
Wat gaat jou goed af? Wat vind jij zo leuk en belangrijk om te doen dat het je energie
gééft, in plaats van kost? Antwoord krijgen op deze vragen is belangrijk omdat doen
waar je goed in bent de sleutel is tot meer werkplezier en betere prestaties. 
 
Tijdens deze module:
    

Het doel van deze module is een eerste beeld vormen van je talenten, deze kunnen
benoemen en inzicht krijgen in de relatie tussen je talenten en je prestaties.

Ga je je omgeving om input vragen als het gaat om jouw talenten
Kijken we hoe je talenten samenhangen met je interesses, smaken en voorkeuren
Ga je monitoren hoe jij je talenten gebruikt in de praktijk 
Onderzoeken we hoe je talenten samenhangen met momenten waarop je je goed
of slecht voelt

Module 2
Het doel van de eerste module was het identificeren van je talenten. Eenmaal
geïdentificeerd kan je er namelijk op gaan letten en krijg je automatisch al meer inzicht.
In de tweede module gaan we je talenten nader onderzoeken.
Wat houdt een talent in jouw geval precies in? Wat betekent dit talent? Waaraan
herken je het? Hoe komt het bij jou tot uitdrukking?
 
Tijdens deze module:
 

 
Het doel van deze module is het toetsen van de uitkomsten uit module 1 aan de
waarneming van anderen, inzicht verkrijgen in de relatie tussen je talenten en je interesses,
je bewust worden van de manier waarop je je talenten gebruikt en inzicht krijgen in de
situaties waarin je talenten het best tot hun recht komen.
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 Ga je nadenken over hoe je jouw talenten zou kunnen gebruiken
Onderzoeken we hoe je je talenten kunt gebruiken bij taken en werkzaamheden
waar je minder goed in bent
Kijken we hoe je je talenten kunt inzetten bij het oplossen van problemen

Module 3 
In de tweede module heb je je talenten beter leren kennen. Dit is vaak al heel
interessant en verhelderend. Maar het wordt natuurlijk pas écht interessant als je ook
daadwerkelijk iets met je talenten kunt doen. Er zijn twee manieren waarop je de reeds
opgedane kennis kunt gebruiken.

De eerste manier is door je talenten te gaan gebruiken als hefboom. Door ze in
te zetten als hulpmiddel om dingen voor elkaar te krijgen. Welke taken en
werkzaamheden staan er op de agenda en hoe kun je je talenten hierbij inzetten?
Welke problemen zou je aan willen pakken en hoe kunnen je talenten je hierbij
helpen? 
 
Tijdens deze module:

 
Het doel van deze module is je talenten leren gebruiken in
je dagelijkse taken en werkzaamheden en je talenten leren inzetten bij het
oplossen van problemen.

Zetten we al je doelen op een rij       
Kijken we wat je graag zou willen als er geen beperkingen zouden zijn
Bedenken we hoe het zou zijn als je een bepaald talent volledig zou ontwikkelen
Selecteren we doelen die echt bij jou passen
Bepalen we je belangrijkste ontwikkelingsdoelen
Formuleren we jouw droom

Module 4
In de derde module hebben we gekeken hoe je je talenten in het hier en nu kunt
gebruiken. In deze module kijken we naar de toekomst. In welke richting zou jij je
willen ontwikkelen? Waar wil je goed, of nog beter in worden? Je talenten zeggen iets
over waar je aanleg voor hebt, waar je plezier aan beleeft en wat je belangrijk vindt.
Ze dienen als kompas bij het bepalen van je koers. Daarom gaan we in deze module
je langetermijndoelen formuleren. 
 
Tijdens deze module: 

 
Het doel van deze module is het formuleren van je doelen,
inspiratie opdoen voor je werk en loopbaan, bepalen voor welke doelen je
intrinsiek gemotiveerd bent, je professionele ontwikkelingsdoelen 
formuleren en het formuleren van een concreet en uitdagend doel.
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Inventariseren we alle mogelijke activiteiten die je in je werk en vrije tijd kunt
ondernemen om je talenten te ontwikkelen
Leer je een voornemen op zo’n manier te plannen dat er ook daadwerkelijk iets van
terechtkomt
Zetten we alle hoofdlijnen uit dit programma nog één keer op een rij in de vorm
van een Persoonlijk Excellentie Plan, waarmee je de periode na dit programma aan
slag kunt gaan

Module 5 
In de vierde module hebben we je doelen geformuleerd. Dit is essentieel voor je
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Heb je je doelen niet helder voor ogen dan
kom je ook wel ergens terecht, maar de kans is groot dat je ergens belandt waar je niet
optimaal functioneert en waar je minder plezier en voldoening uit haalt. 
Het formuleren van je doelen was een begin, uiteindelijk gaat het erom wat je gaat
doen om je doelen te bereiken. In deze laatste stap gaan we in op de activiteiten die je
wilt ontplooien en de initiatieven die je wilt nemen om je doelen te realiseren.
 
Tijdens deze module:
    

 
Het doel van deze module is het inventariseren van activiteiten die kunnen helpen bij de
ontwikkeling van je talenten, het ook daadwerkelijk gaan uitvoeren van je voornemens en
het doelgericht leren werken aan het ontwikkelen van je talenten in de periode na dit
programma.

Evaluatie
Na 1 maand en na 3 maanden vindt er nog een contactmoment plaats om te kijken
waar je op dat moment staat, wat goed gaat en wat nog een uitdaging vormt. Deze
contactmomenten fungeren als sparringsmoment, houden je op koers richting je
doelen en borgen het resultaat van het volgen van dit programma.
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