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Op 14 februari 2019 organiseren we alweer de 5e jaarlijkse Talentenproeverij. Tijdens deze jubileum-
editie kun je net als andere jaren weer kennis maken met het trainings- en opleidingsprogramma van 
Talentenregio. We pakken dit jaar uit met een flink aantal nieuwe workshops. Op deze dag ben je tussen 
8.30 en 16.30 uur van harte welkom in het Provinciehuis te Zwolle. 

Onze menukaart staat weer boordevol bruisende workshops en informatiestands waar je in aanraking 
komt met het beschikbare opleidings- en trainingsaanbod in onze regio. 

De proeverij is speciaal voor medewerkers van Talentenregio-organisaties. 

Kies jij bijvoorbeeld voor Ynnovate als toetje? Of heb je liever Leef je Bucketlist als voorgerecht? Met  
workshops zoals Politieke psychologie voor ambtenaren, de bootcamp Generatie Academie, Mindfulness, 
CIEP en Autisme en werk is er voor ieder wat wils. Je vindt stands van verschillende opleidingsaanbieders 
en natuurlijk ook van Talentenregio. 

Wil je checken of je CV of LinkedIn-profiel nog up tot date is? Kom speeddaten met een loopbaanadviseur 
van Blik, centrum voor loopbaan & talent.

Wordt het tijd om je profielfoto op LinkedIn en Talentenregio op te frissen? Er is de hele dag een 
professionele fotograaf aanwezig.

Vanaf nu kan je je inschrijven! Je kunt je voor 3 workshops aanmelden, maar ook het volgen van een 
enkele workshop is mogelijk. Zonder aanmelding ben je uiteraard ook welkom, maar let wel: VOL IS VOL!

Aanmelden
Geef in een mail duidelijk aan welke workshops je wilt volgen en stuur deze naar talentenproeverij@
talentenregio.nl .
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Talentenproeverij 14 februari in Zwolle
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Programma
08.30 - 09.00 Ontvangst met koffie/thee.

09:00 - 09:15 Welkom

09:15 - 10:00 Debbie Kotteman

Rood, geel, groen of toch liever blauw? Jouw buitenkant laat zien wie jij bent, direct en zonder woorden. 
Bij binnenkomst, vaak zonder dat je het door hebt, vertel je verhaal aan je omgeving. Dat verhaal 
begint met kleur. Laat je tijdens de opening van deze editie van Talentenproeverij op verrassende wijze 
inspireren door de kracht van kleur. 
Debbie Kotteman is imagocoach bij Jouw Eigen Kracht en heeft al veel mannen en vrouwen geholpen met 
het presenteren van de beste versie van zichzelf. Debbie reikt inzichten, handvatten en praktische tips aan 
met veel persoonlijke aandacht en humor.

10:15 - 11:15 Workshopronde 1 

11:30 - 12:30  Workshopronde 2 

12:30 - 13:30  Lunch 

13:30 - 14:30  Kevin Weijers

Kevin is Chief Exploration Officer (CEO) van De Wereld Rond in 80 Experimenten. Klinkt als een topjob, 
of niet? Kevin startte zijn werkende leven als ambtenaar en besloot in die periode  zijn werk te gaan 
maken van experimenten. Want waarom mailen we bijvoorbeeld zoveel? Kan dat ook anders? Hiermee 
begon zijn eerste experiment: stoppen met mailen! Inmiddels is hij 30 experimenten verder en zet hij 
organisaties graag aan het denken hoe zij het werk anders kunnen doen. Hij helpt bedrijven rond de 
hele wereld nieuwe ideeën te lanceren. Meestal in ruil voor eten en onderdak.

14:45 – 15:45     Workshopronde 3

15:45 – Einde    Borrel       
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1. Inspiratiespel: Wat inspireert jou?
2. Leef je bucketlist!
3. Persoonlijke kracht door Egostrippen
4. Mindfulness
5. Politiek geneuzel voor ambtenaren
6. Autisme en werk
7. TMA Talentontwikkeling
8. Ynnovatieproeverij
9. Weg met werkdruk! (CIEP)
10. Samenwerking Triple Helix Rwgio Zwolle
11. Introductie workshop Talentenregio
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Workshopronde 1 (10:15 uur tot 11:15 uur):

1. Nog effectiever communiceren, het kan echt
2. Leef je bucketlist!
3. Persoonlijke kracht door Egostrippen
4. Mindfulness
5. De inspirerende leider (voor leidinggevenden)
6. Hoe verkoop ik mijn advies? Nooit meer nee op jouw advies
7. TMA Talentontwikkeling
8. Ynnovatieproeverij
9. Weg met werkdruk (CIEP)
10. Samenwerking Triple Helix
11. Introductie workshop Talentenregio
12. Bruisend aan het werk (Blik)

Workshopronde 2 (11:30 uur tot 12:30 uur):

Workshopronde 3 (14:45 uur - 15:45 uur):
1. Bruisend naar het werk (Blik)
2. Generatie academie
3. Ontdek je powertype!
4. Mindfulness
5. Autisme en werk
6. Ynnovatieproeverij
7. TMA Talentontwikkeling
8. Weg met werkdruk (CIEP)
9. Introductie workshop Talentenregio
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Doorlopend:

CV check (en LinkedIn-profiel)
Neem je CV mee naar de stand van Blik of zorg dat je bent ingelogd op je LinkedIn-profiel op je device en 
doe de check bij onze specialisten. Zij vertellen hoe je nog meer kunt aansluiten op de arbeidsmarkt en je 
netwerken. Doe er je voordeel mee!

Speeddate met een loopbaanadviseur- doorlopend
Wil je een korte blik op jezelf, op je mogelijkheden en kansen, op meer plezier en energie in je werk, op 
een betere presentatie van jezelf? Kom speeddaten met een loopbaanadviseur en laat je inspireren en 
adviseren. Je bent van harte welkom bij de stand van Blik!

Professionele profielfoto 
Wordt het tijd om je profielfoto op LinkedIn en Talentenregio op te frissen? Hennie Schreuder - Joesten 
van Protief is de hele dag aanwezig om een mooie profielfoto voor je te maken. 
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Teksten workshops Talentenproeverij op alfabetische volgorde:
 
 
Autisme & Werk 
Vaak werken mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) al jaren bij een bedrijf en toch gaat het 
mis of mensen zitten langdurig in de ziektewet omdat ze het niet meer kunnen bolwerken. Mensen met 
ASS spelen in principe topsport en dit vergt veel energie. Wat kan een werkgever/ organisatie doen om 
het werkbaar te maken of wat moet er gebeuren om duurzaam te re-integreren. In deze workshop neem 
ik je mee in de Autiproof werkplek en laat zien en beleven wat er komt kijken bij ASS & Werk.
 
Deze workshop wordt gegeven door Han Dijkslag van Effectyf.
 
 
Bruisend aan het werk
Ervaar jij ook weleens vermoeidheid en stress in je baan? Of merk je dat je werk toch niet zoveel energie 
meer geeft als vroeger? Heb je  (soms) het idee dat je niet (meer) met de juiste dingen bezig bent?
Terechte vragen! Tijdens deze workshop van Blik (centrum voor loopbaan & talent van de gemeente  
Zwolle) word je hierover geprikkeld. Want het is belangrijk om gezond en energiek te blijven, om 
werkgeluk te kunnen ervaren,  in deze steeds snellere en veeleisende arbeidsmarkt. 
 
Spreekt dit je aan? Meld je dan aan voor deze workshop van Blik.
 
 
De inspirerende leider: super-praktische workshop voor leidinggevenden 
Deze workshop is speciaal voor afdelingshoofden en bijvoorbeeld ervaren team- en projectleiders die hun 
team én hun eigen leiderschap willen versterken.
•     Je leert de 3 ijzersterke gewoontes van de inspirerende leider 
•     Je ontdekt de 4 gouden regels om een sterk team te bouwen
•     Je hoort de best practices van andere leiders uit het publieke domein.
Tijdens deze intensieve workshop werk je in sneltreinvaart aan je eigen inspirerend leiderschap en 
hierdoor tegelijkertijd aan het versterken van je team. Je krijgt meteen na de workshop de bestanden 
digitaal om ze vaker te kunnen gebruiken! 
 
De workshop wordt gegeven door Godelieve Meeuwissen trainer bij IJsbreker Producties en auteur van 
‘Zin houden in je werk’.
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Hoe verkoop ik mijn advies? Nooit meer nee op jouw advies
Je schrijft als ambtenaar vaak adviezen. Voor je wethouder, voor je manager, voor collega’s. Het ergste 
wat je dan kan overkomen is een afwijzing op jouw advies. Een dikke vette nee. Een ontzettend vervelend 
gevoel. Je denkt: heb ik iets gemist? Ligt het aan de kwaliteit?
Ik verzeker je: dat is niet zo! Waar het wel aan ligt? Je houdt te weinig rekening met de wetenschap hoe 
wij mensen echt beslissingen nemen. En dat is verrassend anders dan jij nu denkt. Wil je weten hoe? 
Weten hoe jij ervoor kan zorgen dat jouw adviezen nooit meer eindigen in een nee? Kom dan naar de 
workshop Hoe verkoop ik mijn advies? Nooit meer nee op jouw advies.
 
Deze workshop wordt gegeven door Remon Workel.
 
 
Hoe haal je meer uit Talentenregio voor jezelf?
Ook al werk je nog maar kort bij een gemeente, provincie, veiligheidsregio of omgevingsdienst, je werkt 
wel bij een Talentenregio-organisatie! Dus zijn je mogelijkheden meteen nog groter. Het is slim om een 
profiel te hebben op de website van Talentenregio.
Wat is Talentenregio nu eigenlijk en wat doen we? Waarom zou je een profiel aanmaken op onze site? 
Tijdens deze workshop wordt je meegenomen door de mogelijkheden die Talentenregio biedt en laat zien 
hoe jij hier het beste gebruik van kan maken.
Kies zelf waarover je geïnformeerd wilt worden. Ontdek als eerste welke activiteiten op de kalender staan 
en welke instrumenten er beschikbaar zijn om je te blijven ontwikkelen. Via Talentenregio vergroot je je 
netwerk en kom je makkelijk in contact met collega’s uit de hele regio.
Deze workshop is bedoeld voor nieuwe medewerkers of voor mensen die graag wat meer willen weten 
over wat Talentenregio te bieden heeft.
 
Deze workshop wordt gegeven door Dorien Springer en Joke van Kampen-Broekhuizen, programmateam 
Talentenregio.
 
 
Inspiratiespel: Wat inspireert jou?  
Aan de hand van een luchtig, laagdrempelig spel ga je met anderen in gesprek over hetgeen je inspireert, 
van binnenuit motiveert. Welke activiteiten vind je leuk om te doen? Wat heb je nodig om gemotiveerd te 
werken?
Doel: inzicht krijgen in hetgeen jou inspireert.
 
Deze workshop wordt gegeven door Sandra van Doorn van de gemeente Ommen.
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Kennismaken met de Generatie Academie 
Het onderwerp ‘Generaties’ is hot. Er wordt veel over geschreven, veel over gedacht en veel 
over gesproken. Betrouwbare kennis, bruikbare inzichten, handzame tools en interventies om 
intergenerationeel, productief en inspirerend te werken zijn echter binnen organisaties nog schaars. Meld 
je aan voor deze workshop en maak kennis met de Generatie Academie:  een digitaal platform, waar 
werkgevers, werknemers, wetenschappers en andere professionals betrouwbare en pragmatische kennis 
kunnen bouwen over intergenerationeel werken in organisaties . 
 
De Generatie Academie is opgezet door Edna Walhain, die al geruime tijd  onderzoek doet naar en 
gewerkt heeft met generaties en generatie-dynamiek in organisaties. De ambitie van de academie is dat 
organisaties zelf over het vermogen i.c. de kennis beschikken, om intergenerationeel werken zowel voor 
medewerkers als voor de organisatie productief en inspirerend te maken.  
 
Om alvast een indruk te krijgen van de Generatie Academie kun je alvast een kijkje nemen op 
www.generatieacademie.nl, waar je een deel van de academie in werking ziet.
 
 
Leef je bucketlist! 
Droom jij er wel eens van om een wereldreis te maken, een nieuwe taal te leren, een boek te schrijven, 
meer tijd voor jezelf (en je familie) te maken of…? Maar is het er nog steeds niet van gekomen? En wil je 
daar verandering in brengen? Dan biedt deze inspirerende en unieke workshop je een kans om met jouw 
dromen en wensen aan de slag te gaan. Je kijkt waar je staat in het leven en maakt op actieve wijze een 
begin met jouw persoonlijke Bucketlist.
En dan niet alleen met die avontuurlijke wensen, maar ook de wensen die je leven nog zinvoller kunnen 
maken en waar je alledag gelukkiger van wordt. Waar je als mens van groeit, die je helpen binnen je 
functie of waar het contact met anderen nog beter van wordt.
Je leert jezelf tijdens deze mini workshop beter kennen en krijgt handige tips en trucs voor het maken van 
een Bucketlist. Zodat deze wensenlijst je motiveert om iets bijzonders van je leven te maken! Ook kun je 
proeven aan de 2 daagse training Leef je bucketlist!
 
Deze workshop wordt gegeven door Christa Verberkt van Leef je bucketlist.
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Mindfulness
Het is zo vanzelfsprekend om druk te zijn en veel te moeten, zowel op het werk als thuis.  Veerkracht, 
zo noodzakelijk om je aan de snel wisselende omstandigheden aan te passen en om te gaan met stress 
en tegenvallers, is essentieel voor je werkgeluk. Die persoonlijke veerkracht kun je, zo blijkt uit velerlei 
onderzoek, vergroten door Mindfulness te beoefenen. Mindfulness staat voor open en bewust aanwezig 
zijn in het huidige moment. Dat klinkt simpel maar dat valt in de praktijk vaak niet mee. Door de volle 
aandacht te geven aan wat er in je hoofd en lichaam gebeurt, kun je beter voeling houden met je eigen 
doelen en waarden en van daaruit handelen. Maak kennis met Mindfulness tijden deze workshop. 
 
De workshop wordt gegeven door Judith Klamer, mindfulness trainer.
 
 
NOG effectiever communiceren, het kan echt 
Ben jij nieuwsgierig hoe je snel kunt zien wat de voorkeursmanier van communiceren van de ander is? 
Heb jij het idee dat jij meer gefocust bent op het brengen van jouw boodschap dan op de (non-verbale) 
communicatie van de ander? Benieuwd naar welke eerste indruk mensen van jou hebben? Voel jij je 
wel eens ongemakkelijk in een grote groep onbekende mensen? Heb je op één of meer vragen ‘ja’ 
geantwoord, kom dan proeven aan deze nieuwe, verrassende workshop!
 
Deze workshop wordt gegeven door Debbie Kotteman van Jouw eigen kracht imagocoaching.
 
 
Ontdek jouw Powertype!
Heb jij wel eens het gevoel dat er meer in je zit dan je laat zien? Dat je vol ambitie en met je talenten aan 
de slag bent, maar soms ook twijfelt of je op het juiste pad zit? Wil jij weten wat jouw Persoonlijke Power 
is, dan is deze workshop echt wat voor jou. Door het ontmoeten van jouw Powertype ga je zien hoe 
bijzonder je bent, welke kwaliteiten jij in huis hebt en wat jij kunt betekenen als je helemaal jezelf bent, 
zonder twijfel of angst.
 
Deze workshop wordt gegeven door Debbie Kotteman van Jouw eigen kracht imagocoaching.
 
 
Persoonlijk kracht door Egostrippen
Door anders te leren kijken, kun je jezelf in het contact met anderen verrijken.
Huh? Egostrippen? Wat dat is? Een praktisch toepasbare denkwijze die je leert om op basis van je eigen 
waarde(n) - in gelijkwaardigheid met anderen - samen meerwaarde te creëren!
Kortom: een WAARDE(n) volle ervaring! Kom daarom ook ‘aarden’ in je ‘waarden’ en ontdek niet alleen 
hoe je daarmee de verbinding met anderen aanmerkelijk kunt versterken. We laten je ook graag zien hoe 
je op basis van elkaars onderliggende waarden meer oplossingen kunt bedenken dan je in eerste instantie 
voor mogelijk houdt. 
 
Deze workshop wordt gegeven door Patricia de Graaf van Egostrippen.
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Politieke geneuzel voor ambtenaren: ontdek de geheimen over hoe politiek echt werkt 
Altijd al willen weten hoe bestuurders echt denken? Waarom ze soms, in jouw ogen, zulke irrationele 
beslissingen nemen? Dat politieke gedoe is voor velen frustrerend, voor anderen een zegen. En voor 
jou? Ontdek het tijdens de workshop Politieke geneuzel voor ambtenaren en ga naar huis met concrete 
handvaten hoe jij slim en succesvol invloed kan uitoefenen. “Het echte verhaal” aldus een deelnemer.
 
Deze workshop wordt gegeven door Remon Workel.
 
 
Samenwerken in de Triple Helix Regio Zwolle 
Geen organisatie kan haar doelen halen zonder slimme partnerschappen in de netwerksamenleving. Dat 
is ook de basis van de samenwerking in de Regio / Talentenregio. 
De vraag is niet: wie gaat waar over en wie doet mee? Maar: wat is de opgave en wie is van betekenis 
voor de oplossing? 
Om iets te bereiken voor de samenleving willen overheden steeds meer samen optrekken, als een 
overheid, betrokken, betrouwbaar en effectief. Daarbij zoeken zij ook de samenwerking met de 
maatschappij, met inwoners, wijken en verenigingen. Maar ook steeds meer met maatschappelijke 
organisaties uit de wereld van ondernemers en van onderwijs en onderzoek. De Triple Helix, kortom, met 
drie O’s van Overheid, Ondernemers en Onderwijs-Onderzoek. 
In deze succesvolle leergang Samenwerken in de Triple Helix van de Regio Zwolle kijken we vanuit 
verschillende invalshoeken naar samenwerking. Iedere leerdag staat in het teken van (en zijn we te gast 
bij) een van de O’s. Je krijgt inzicht in relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen, kennis van 
het functioneren van de andere ‘O’s uit de Triple Helix, je versterkt je eigen regionale netwerk en krijgt 
inzicht in je eigen voorkeuren in samenwerken. Je wordt daarbij geholpen door topdeskundigen. 
In deze workshop laten we jou kennismaken met de leergang Samenwerken in de Triple Helix van de 
Regio Zwolle.
 
Deze workshop wordt gegeven door Janet Kalter van gemeente Oldebroek en Lyda Winata van Solana.
 
 
TMA Talentontwikkeling:
Wordt op je werk steeds meer wie je bent ....
 
De meeste mensen willen graag bijdragen aan de gezamenlijke doelen van een organisatie. Maar 
ieder mens heeft daarbij eigen voor- en afkeuren in de vorm van persoonlijke behoeften en talenten. 
De combinatie van drijfveren en talenten bepaalt  het voorkeursgedrag van een persoon: het gedrag 
dat je het liefst vertoont omdat dit prettig en veilig is. De TMA methode brengt deze kenmerken op 
verschillende wijze objectief in beeld en geeft advies welke talenten van jou binnen je werk het meest tot 
zijn recht komen.
 
Deze workshop wordt gegeven door Francisca Schröer van TMA methode.
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Weg met werkdruk!
Heb je teveel werk, te weinig tijd en zou je willen dat dat ánders wordt? In trainingen van CiEP krijg je 
gereedschap om grip te krijgen op je werk en op je werkgewoonten. 
Je krijgt zicht op je drijfveren, brengt de basis op orde en leert stressvrij werken door je gedrag, houding 
en communicatie effectief in te zetten. Dit zorgt voor dagelijkse energie, een gezonde balans werk/privé 
en het bereiken van inspirerende resultaten.
Geïnteresseerd? Kom naar de introductieworkshop zodat je al een eerste stap kunt gaan zetten!
 
Deze workshop wordt gegeven door een trainer van CiEP.
 
 
Ynnovate proeverij 
Hoe kun je innovatiever worden in je werk? Tijdens een flits-workshop maak je onder begeleiding van 
Ynnovators kennis met diverse methodieken van creatief denken. Ook ontdek je de kracht van het 
veranderen van je perspectief en het loslaten van bestaande patronen.
Binnen onze regio zijn ruim 20 Ynnovators opgeleid om creatieve sessies te begeleiden. Met deze 
workshop krijg je een voorproefje van wat zij te bieden hebben. Dus wil je weten hoe je de Ynnovate-
methodiek binnen jouw organisatie kunt inzetten of heb je interesse om zelf Ynnovator te worden? Dan is 
dit de workshop voor jou.
 
Deze workshop wordt gegeven door Mara van den Eelaart (provincie Overijssel), Harmke Tack (gemeente 
Deventer), Gerla Struik en Sharon Neulen  (gemeente Raalte) en Nicole Snellaars (gemeente Dalfsen).


