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Uw medewerkers krijgen energie  
van werk waarin zij hun drijfveren, 

kwaliteiten en talenten kwijt kunnen en 
dat bij hun levensinstelling past.  

Energie voor werk is met vliegeren te 
vergelijken: om een vlieger in de lucht te 

brengen en te houden,  
is windenergie nodig. 

 
 

In deze vergelijking  
staat de vlieger voor de organisatie  

en de wind voor de persoonlijke energie  
van de mensen die bij u werken.  

De managers staan met de vliegertouwen  
op de grond en sturen aan.  

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! 

 
 
 
 
 
CONTENT TALENT RICHT ZICH OP DE RELATIE TUSSEN MENS EN WERK 

 

 
 Hoe is de opbouw van uw 

personeelsbestand nu, 
over 5 en over 10 jaar?  

 Bent u tevreden over de 
inzetbaarheid van uw 
medewerkers?  

 Benut u het potentieel van 
uw medewerkers 
optimaal? 

 Hoe ontwikkelt en 
behoudt u de juiste 
mensen voor uw bedrijf? 

 Zitten uw medewerkers  
wel op de juiste plaats? 

 Behaalt uw personeel de 
optimale productiviteit? 

 

 

 
 

In de werkwijze van Content Talent staat het energieprofiel van mensen  centraal. 
 

Want bedrijven die de energieprofielen van hun medewerkers kennen èn deze weten te gebruiken, zien 
dit in de vorm van een grotere betrokkenheid, motivatie, productiviteit en gezondheid van hun 

medewerkers terug. 
 

Het belang van uw medewerker is hiermee tevens het organisatiebelang. 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! 
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Onze MDI Gedrag- en Drijfverenanalyses en de TriMetrix talentenanalyses  

geven binnen een half uur  
een objectief, niet oordelend en betrouwbaar beeld  

over waar een medewerker energie van krijgt en energie op verliest. 
Het profiel biedt daarmee inzichten  

om ontwikkeling en verandering op gang te brengen: 
 

●   Welke individuele gedragskenmerken zijn specifiek van waarde voor uw organisatie? 
●   Hoe kunt u optimaal met de betreffende persoon communiceren? 
●   Waar is aanvullende training op nodig en wat moet u doen om hem/haar te motiveren? 
●   Welke drijfveren en unieke kwaliteiten en talenten heeft deze medewerker aan de organisatie  
     of werkomgeving te bieden?  
●  In wat voor soort werkomgeving zal de persoon het beste tot zijn/haar recht komen? 

Wij hebben de beschikking over spreekuurlocaties in Almelo, Borne en Hengelo. 
Daarnaast werken wij in overleg op locatie bij bedrijven of, indien gewenst, bij uw medewerker thuis. 

 
Heeft u vragen of interesse? Wij informeren u graag en geheel vrijblijvend over de mogelijkheden 

toegespitst op uw specifieke bedrijfssituatie. 
 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06 - 510 66 927,  of via ons contactformulier op 

www.contenttalentnederland.nl. 

 

Wij kunnen u helpen bij 

 Het selecteren van de juiste personen met de meest passende energieprofielen voor uw 
vacatures. 

 Het samenstellen van een teamprofiel, gebaseerd op de energieprofielen van de individuele 
teamleden.   
Hoe ziet het energieprofiel van uw team er uit? Wie zet u vanuit dat oogpunt op welke klus?  
Waar liggen de optimale samenwerkingsmogelijkheden? Waar is aanvullende opleiding of  
coaching op nodig? Welke tekorten heeft dit team?  

 Het energieprofiel in relatie tot leeftijdsbewust personeelsbeleid en vitaliteit van de oudere 
medewerker. 

 Het energieprofiel in relatie tot persoonlijke coaching en het Persoonlijke Ontwikkelplan – 
POP. 

 Het energieprofiel als vertrekpunt voor persoonlijke coaching, opleidings- en trainingstrajecten. 

 Het energieprofiel in relatie tot (preventief) verzuim en functioneringsproblemen. 

 Het energieprofiel in relatie tot het (blijven) boeien en binden van medewerkers. 

 Personeelsadvies en talentmanagement. 

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

 Loopbaancoaching, waaronder ons Intensief Koersonderzoek. 

 Re-integratie 1e en 2e spoor. 

 Outplacement. 
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