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Krachtgericht werken met talenten 

Door: Jolien Smis, Konekt 

 

 

Hoe ontdek en ontwikkel je de talenten van jouw cliënten? Hoe zet je deze bewust in?  

Met de Konektmethodiek gaan we dieper in op principes als krachtgericht werken, basishouding 
waarderende benadering, talent in actie, hefboomvaardigheden en niet-talenten, jobcrafting en 
jobcarving op basis van talent. 

Daarna bekijken we op interactieve manier hoe jij die theorie kan toepassen binnen je eigen 
werking of relaties.  

Deze vorming is 

☒  Specifiek Mobiel Ambulant ☒  Theoretisch  

☐  Handicap-specifiek ☒  Praktijkgericht 

☒  Interactief ☐  Een initiatie 

Doelpubliek 

☒  Begeleiders ☒  Starters   

☒  Teamcoaches ☒  Gevorderden  

☐  Directie 

Programma 

In een inclusieve wereld is er ruimte voor elk talent. Konekt ziet hoe alle mensen, ook personen met 
een beperking, talenten hebben die ze levenslang kunnen ontwikkelen. Het is de sleutel om iedereen 
een betekenisvolle rol te kunnen laten opnemen in de samenleving. 
 
Verwacht je aan inspiratie en gerichte handvaten op volgende vragen: 

• Hoe doe je dat: talenten ontdekken? 

• Hoe ontwikkel je je eigen talenten en hoe zet je ze in?  

• Hoe help je je cliënt met een beperking in de zoektocht naar talenten? 

Wat kan jij verwachten? 

Inleiding op de Konekt methodiek en de belangrijke principes. Hierna gaan we aan de slag met 
interactieve toepassing van tools en methodieken die hun nut bewezen bij mensen met en zonder 
beperking. Deze tools worden doorspekt met voorbeelden vanuit de good practices en trainingen 
van Konekt.  

Wat wordt van jou verwacht? 

Kennis van het talentdenken is een grote meerwaarde, maar geen must. Het geloof hierin of het je 
openstellen hiervoor des te meer.  
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Praktisch 

Wanneer?   7/12/2021 van 9 uur tot 16 uur 

Waar?   Pianofabriek, Fortstraat 35 - 1060 Sint Gillis  

Bereikbaarheid?  Op wandelafstand 14 minuten van station Brussel Zuid 

  Parking in de buurt: Betalend 

Prijs? 77 € / persoon, lunch Exclusief, lesmateriaal Inclusief  

Inschrijving? https://www.spond.be/inschrijving-vorming/inschrijving-krachtgericht-werken-met-
talenten  

Meer info?  SPOND VZW, info@spond.be  
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