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STAP-SUBSIDIE LEGENDA
Trainingskosten volledig vergoed* door STAP subsidie.
Trainingskosten deels vergoed door STAP subsidie.
Komt niet in aanmerking voor STAP subsidie (maatwerk).

*met uitzondering van cateringskosten à € 17,50 per dag. Vergoeding daarvan is
volgens de STAP subsidieregeling niet toegestaan. 



BEKIJK DETAILS BEKIJK DETAILS

BEKIJK DETAILS BEKIJK DETAILS

ONTDEK JOUW TALENT
Ervaar meer werkgeluk en ontdek je sterke
kanten. 
Opbrengst: kansen zien en benutten,
energiemanagement & stralende ogen.  

ENERGIEMANAGEMENT
Vergroot jouw persoonlijke effectiviteit en
reken af met energieslurpers.  
Opbrengst: een helder stappenplan
waarmee je energiek blijft op de werkvloer. 

Eendaagse trainingen

CREATIEF DENKEN
Ontwikkel je creatieve intelligentie en kijk
ondersteboven en binnenstebuiten.
Opbrengst: verbetering van diensten,
processen en samenwerking. 

COACHEN ALS EEN PRO
Professionaliseer je coachvaardigheden
en ontwikkel jouw persoonlijke coachstijl. 
Opbrengst: gesprekstechnieken voor meer
diepgang en structuur. 

€ 595,- € 595,-

€ 595,- € 595,-

https://www.useyourtalents.nl/training-creatief-denken-in-1-dag/
https://www.useyourtalents.nl/coachingsvaardigheden-voor-professionals/
https://www.useyourtalents.nl/ontdek-je-talent-vergroot-je-werkgeluk/
https://www.useyourtalents.nl/energiemanagement


BEKIJK DETAILS BEKIJK DETAILS

DEEP DEMOCRACY
Neem afscheid van oeverloos vergaderen
zonder duidelijk resultaat.
Opbrengst: minder gedoe, meer  draagvlak
en krachtige besluiten. 

GEWELDLOZE COMMUNICATIE
Verbeter jullie samenwerking en ontwikkel
verbinding en vertrouwen. 
Opbrengst: je beheerst een doeltreffende
communicatietechniek. 

Ontwikkel je talenten
en organiseer de rest

Annita Euwijk, Founder en CEO Use Your Talents

€ 595,- € 595,-

https://www.useyourtalents.nl/deep-democracy/
https://www.useyourtalents.nl/geweldloze-communicatie/
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BEKIJK DETAILS

TALENTGERICHT LEIDERSCHAP 
Ontdek je leidinggevende talenten en
ontwikkel jouw leiderschapsstijl. 
Opbrengst: je bereikt meer met minder
energie en je vergroot jouw invloed.

VERBINDEND & EFFECTIEF
COMMUNICEREN
Treed in verbinding met jezelf én met je
collega's en groei in je gespreksvoering. 
Opbrengst: je kunt met iedereen effectief
communiceren. Zelfs bij conflictsituaties. 

Meerdaagse trainingen

€ 4.200,-
 

LEREN (TEAM) COACHEN
Leer onderstroom lezen en ervaar de magie
van groepsdynamica.
Opbrengst: met systematische en effectieve
werkvormen coach je voortaan meesterlijk. 

5 dagen

5 dagen

2 dagen

€ 4.200,-
 

€ 995,-
 

https://www.useyourtalents.nl/effectief-talentgericht-leiderschap/
https://www.useyourtalents.nl/leren-team-coachen
https://www.useyourtalents.nl/verbindend-en-effectief-communiceren/


BEKIJK DETAILS

Probeer een gratis teamscan

Team Talent Programma
Of je nu een startend team bent of al een tijd met elkaar samenwerkt, het levert altijd winst
op om (opnieuw) te kijken naar de samenwerking binnen het team. Dit maatwerk
programma focust op de communicatie en de optimale inzet van het aanwezig talent. 
Opbrengst: resultaatverbetering door talentmanagement en verbetering van de onderlinge
communicatie. Alle neuzen dezelfde kant op door heldere doelen én de weg daarheen. Meer
lucht, licht en werkplezier voor alle teamleden. 

Team Ontwikkeling 
Let op: het hieronder genoemde Team Talent Programma en onze in eigen beheer
ontwikkelde Online Teamscan komen niet in aanmerking voor de STAP subsidie. Beide zijn
het waardevolle instrumenten om met Teamontwikkeling aan de slag te gaan. Dat is de
reden dat we ze ook in deze brochure hebben opgenomen. 

Teamscan (online)
De Use Your Talents Teamscan is de ideale
eerste stap van jullie ontwikkeling als team
en organisatie. De scan bestaat uit een
slimme vragenlijst over belangrijke
onderwerpen op het gebied van teamwork
en samenwerking. 
Opbrengst: makkelijk en snel in te vullen.
Direct inzicht. Overzichtelijke dashboarden. 

https://www.useyourtalents.nl/team-talent-programma/
https://www.uytteamscan.nl/questionnaire/free


Je hebt geen specifieke vooropleiding
nodig voor onze trainingen en
opleidingen. 
Er zijn meerdere trainingsdata. Klik hier
voor onze jaarplanning. 
Voor schoolleiders. De opleidingen
"Leren (Team) Coachen" en "Effectief
Leiderschap" leveren 70 punten op voor
je herregistratie in het schoolleiders-
register (per opleiding 35 punten). 
Elke training is inclusief een individuele
talent- en drijfverenanalyse.
Elke opleiding wordt afgesloten met
een certificaat van deelname. 
We zijn een door het CRKBO en NRTO
erkend opleidingsinstituut. 
Alle trainingen vinden plaats op onze
eigen natuurrijke & inspirerende
trainingslocatie Allekante in Breda.
Prijzen ex 21% btw. Vrijstelling mogelijk.  
Alle genoemde trainingen komen in
aanmerking voor de STAP subsidie. 

Onze missie is stralende ogen op de
werkvloer voor iedereen. 
Wij zijn groots in aanpak en
professionaliteit en kleinschalig met
veel persoonlijke aandacht. 

Over de trainingen en opleidingen:

Over Use Your Talents:

Goed te weten... 

Onze aanpak is altijd actief en
pragmatisch. 
Wij geloven in de keten van succes :
Krachtig leiderschap zorgt voor
bevlogen medewerkers. Bevlogen
medewerkers zorgen voor tevreden
klanten. Deze tevreden klanten zorgen
voor optimale resultaten. 
Daarom richten wij onze training,
coaching én programma's volledig op
leiders, teams- en talentenontwikkeling. 
Onze trainers zijn ervaren en deskundige
professionals. Ze weten als geen ander
hoe belangrijk het is om talent te
herkennen én te benutten. Want mensen
die met plezier werken zijn productiever,
efficiënter en positiever. 
Ons aanbod is erop gericht om
leiderschap, team en talent naar het
NEXT level te brengen en het aanwezig
potentieel volledig tot bloei te brengen.
Hiermee zijn wij een geschikte
strategische partner om duurzaam het
werkgeluk in jouw organisatie te borgen
en/of te vergroten. 

Stay in touch!
Meld je aan voor Imp@ct. 

Onze maandelijkse inspiratiemail. 

AANMELDEN

http://eepurl.com/djDHpH
https://www.useyourtalents.nl/evenementen/lijst/
https://www.useyourtalents.nl/evenementen/lijst/
http://eepurl.com/djDHpH
http://eepurl.com/djDHpH
http://eepurl.com/djDHpH
http://eepurl.com/djDHpH
http://eepurl.com/djDHpH
http://eepurl.com/djDHpH


Jij en jouw
organisatie

Use Your Talents

Strategische partners
in duurzaam

Werkgeluk

Samen bouwen aan de keten van succes
voor STRALENDE ogen op de werkvloer

Krachtig
Leiderschap

Bevlogen
Medewerkers

Tevreden
Klanten

Optimale
Resultaten
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