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CONTENT TALENT RICHT ZICH OP DE RELATIE TUSSEN MENS EN 

WERK. WERK DAT U NU DOET, IN DE TOEKOMST WILT GAAN 

DOEN OF WERK DAT U AAN EEN ANDER BIEDT. 

 

 
 

 
 

     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U krijgt energie van werk waarin u uw drijfveren, 
kwaliteiten en talenten kwijt kunt en dat bij uw 
levensinstelling past. Energie voor uw werk is met 
vliegeren te vergelijken: om de vlieger in de lucht te 
brengen en te houden, is windenergie nodig. 

In deze vergelijking staat de wind  
voor uw  persoonlijke energie: 

uw persoonlijke talenten, kwaliteiten en drijfveren; 
zaken waar u energie van krijgt. 
Als er geen energielekken zijn,  
kan de vlieger optimaal vliegen: 

doelgericht en strak, in zijn volle kracht. 
Zijn er energielekken dan zal de vlieger wel vliegen, 

maar wat onzeker, minder doelgericht. 
Soms dreigt de vlieger zelfs uit de lucht te vallen 

en moet er, misschien wel fors, bijgestuurd worden! 

 

 

 Doe ik wel het juiste werk? 

 Wat kan ik met mijn 
talenten? 

 Waar ben ik goed in? 

 Hoe komt het dat ik me niet 
kan ontplooien? 

 Wat is mijn levensmissie? 

 Welk beroep zal ik kiezen? 

 Heb ik de juiste plek in de 
organisatie? 

 Welke nog niet ontdekte 
talenten heb ik in mij? 

 

 

 
 

MDI en TriMetrix geven  binnen een 
half uur een objectief,  

niet oordelend  
en betrouwbaar beeld over 

waar een persoon energie van krijgt 
en energie op verliest.  

Het profiel biedt daarmee inzichten 
om ontwikkeling en verandering  

op gang te brengen. 

 

In de werkwijze van Content Talent staat de energie van mensen centraal. 
Want wie zijn persoonlijke energieprofiel kent èn deze weet te gebruiken, kan zijn loopbaan in de gewenste richting 

sturen! 

 
U staat volop in uw kracht en u voelt zich vitaal. Dit is niet alleen uw persoonlijk belang,  maar ook die van uw (toekomstig) 

werkgever.  Want elke werkgever heeft baat bij werknemers die met plezier naar hun werk gaan en energiek hun werk doen.  
De menselijke energie is de motor van elk bedrijf. 

 

  
Maar hoe simpel dat ook klinkt, bij de meeste mensen gaat het ontdekken van het eigen energieprofiel niet vanzelf. 

Onze coaching kan u helpen  om uw eigen, beste antwoorden op loopbaan- en levensvragen te vinden, om  uw eigen 
energieprofiel te ontdekken. 

Wij helpen u van droom naar daad te gaan! Innerlijke kracht werkt altijd, ook op een krappe arbeidsmarkt! 

 

Wij kunnen u helpen met 
 Loopbaancoaching, waaronder ons Intensief Koersonderzoek 

 MDI Gedrag- en drijfverenanalyses (gecertificeerd consultant) 

 TriMetrix Talentenanalyse (gecertificeerd consultant)  

 Persoonlijke coaching – coaching (preventief) verzuim – coaching on the job 

 Re-integratie 1
e
 en 2

e
 spoor 

 Re-integratie met WIA – WAO – WAJONG – ZW – Herintreder  

 Individuele Re-integratie Overeenkomst – IRO 

 Outplacement 

 Jobmarketing 

 Personeelsadvies & Talentmanagement 

  

Wij hebben de beschikking over spreekuurlocaties in Almelo, Borne en Hengelo. 
Daarnaast werken wij in overleg op locatie bij bedrijven of, indien  gewenst, bij u thuis.  
 
Belt gerust voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek: 06 - 510 66 927.  
Of vul het contactformulier via onze website in - www.contenttalentnederland.nl  dan nemen wij contact met ú op.  -
 
Content Talent is erkend door Noloc, de Vereniging voor Loopbaanprofessionals. Alleen loopbaanprofessionals die hebben 
aangetoond dat zij aan de kwalificatie-eisen van de beroepsvereniging voldoen, mogen dit merk voeren – zie www.noloc.nl. 
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