Werken vanuit
je kracht

TCV-mindmap

TiP. om inzicht te krijgen in jouw talenten, competenties en
vaardigheden

Wat maakt jou uniek

Wil jij inzicht krijgen in jouw Talenten, Competenties en Vaardigheden (TCV)? Denk dan eens aan
het volgen van ons TCV-traject. Een uitdagend, prikkelend en inspirerend (e-learning) programma
waarbij je al binnen vijf dagen meer inzicht krijgt in wat jou uniek maakt.
Regie over je loopbaan

Wij inspireren en motiveren jou, je medewerkers, je burgers en je studenten om hun eigen kracht te
ontdekken. Het TCV-traject is een stapsgewijs proces met als resultaat een overzicht van de unieke
talenten, verworven competenties en ontwikkelde vaardigheden. Dit alles op 1 pagina; een mindmap.
Het TCV-traject kan ingezet worden bij een (volgende) stap in jouw loopbaan, bij het maken van
een studiekeuze, bij een organisatieverandering, medewerkers in zijn/haar kracht te zetten, om
de doorgroeimogelijk te onderzoeken, tijdens een re-integratieproces en of om medewerkers te
begeleiden van werk naar werk.

“ maak je een keuze met je hoofd of met je hart ”
Ben jij klaar om jouw talenten te ontdekken, jezelf te ontwikkelen waarmee jij weer in
je kracht komt? Dan is ons TCV-traject een prachtige eerste stap! Gun het jezelf om
met plezier naar het werk te gaan en met energie thuis te komen. Een baan is zoveel
meer dan een inkomen.
Tijdens ons TCV-traject krijg jij door gesprekken, opdrachten en nadenkertjes inzicht in
jouw unieke TCV’s. Hiermee wordt de kans op een mismatch in jouw (volgende) studieof loopbaankeuze verkleind.

Ons TCV-traject geeft inzicht in:
•

wat jou uniek maakt;

•

wat jouw talenten zijn;

•

wat jouw toegevoegde waarde is;

•

welke competenties jij hebt verworven;

•

welke vaardigheden jij hebt ontwikkeld;

•

welke functies aansluiten bij jouw TCV’s;

•

welke werkzaamheden aansluiten bij jouw talenten;

•

wat jij nodig hebt in een team, werkomgeving en binnen een bedrijf.

Wanneer de nadruk komt te liggen op de TCV’s, ontstaat jouw intrinsieke motivatie. Jij gaat anders
kijken naar jouw eigenwaarde, toegevoegde waarde en hoe jij deze kunt vertalen en inzetten in
jouw werkzaamheden. De mindmap is een waardevolle tool die gebruikt kan worden tijdens
voortgangs- & beoordelingsgesprekken, netwerk- & sollicitatiegesprekken.
Samen sparren? Bel, mail of app ons gerust!
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