
 

 

 

 

 

 

Maandag 22 maart 

 Webinar Mark Tuitert – Schaatstalent en succesvol ondernemer 

10.30 – 11.45 

 Workshop Jobcraften: De sleutel naar leuk werk! – Blik 

13.30 – 15.00 

 

Dinsdag 23 maart 

 Workshop Ik laat me niet gek maken! – Rick van Asperen, Egostrippen 

09.00 – 10.30 

 Workshop Jobcraften: De sleutel naar leuk werk! – Blik 

10.00 – 11.30 

 Webinar Florian Dirkse – Co-founder van onder andere The Ocean Cleanup 

13.30 – 14.30 
 

Woensdag 24 maart 

 Workshop Werken vanuit je talenten – Happyholics 

09.00 – 10.30 

 Webinar Waarom de beste mensen niet altijd winnen! – Remon Workel 

10.30 – 11.30 

 Webinar Ontwikkel je talenten met de Growth Mindset – Boertien Vergouwen 

Overduin 

13.30 – 15.00 
 

Donderdag 25 maart 

 Workshop Feedforward: Feedback, maar dan zonder gedoe! – Ramon Dolfin, 

Egostrippen 

09.00 – 10.30  

 Workshop Talentgericht werken – Judith Regterschot, Provincie Overijssel 

09.30 – 11.00 

 Webinar Sanny Verhoeven – Oprichter van YouTube platform  

‘Sanny zoekt Geluk’ 

13.00 – 14.00 

 Pubquiz – Win mooie prijzen! 

14.30 – 15.45 

 



 

 

Webinar Mark Tuitert 

10.30 – 11.45 

Mark Tuitert stond te boek als het grootste schaatstalent ter wereld. Valpartijen, ziekte en 

persoonlijke worstelingen zorgden ervoor dat hij zijn talent niet maximaal kon benutten. Na 

vijftien jaar aan de wereldtop te hebben geschaatst, viel na een periode van moedige keuzes 

en vastberadenheid na deelname aan de Olympische Spelen van Sochi 2014 het doek. Dit 

gaf hem de kans om zijn talenten op een ander gebied in te zetten. Vastberaden om ook op 

maatschappelijk gebied de top te bereiken, maakt Mark een carrièreswitch en wordt 

succesvol ondernemer.  

Met zijn webinar over het maken van keuzes, sterker worden door tegenslagen, succesvol 

samenwerken en eigen verantwoordelijkheid wil Mark jou motiveren. ‘Zoek je eigen grenzen 

op, durf te falen en buig tegenslagen en onzekerheden om tot een drijvende kracht.’ 

 

Workshop Jobcraften: De sleutel naar leuk werk! – Blik 

13.30 – 15.00 

Heb je ook wel eens, of vaker, het gevoel dat bepaalde werkzaamheden je geen energie 

geven of juist energie kosten? Wil je stilstaan bij wat je eigenlijk van je werk vindt en of je 

hierin iets wilt veranderen? Wil je ontdekken welke talenten jij in de tent hebt en welk 

takenpakket daarbij past? Maak dan kennis met jobcraften door het volgen van deze leuke, 

korte en concrete workshop van Blik! 

In deze online workshop doorlopen we een aantal stappen van jobcraften en staan we stil bij 

dit soort vragen en vragen zoals de onderstaande.  

 Hoe haal ik (meer) plezier uit mijn werk?  

 Ik wil weten wat me in mijn werk energie geeft en energie kost  

 Ik wil concreet stappen zetten naar een (nog) leuk(er) takenpakket 

 Hoe doe ik (meer van) wat ik goed kan? 

 Ik wil een (eerste) stap zetten in het ontdekken van wat ik in de toekomst wil doen 

Na afloop heb je een duidelijk beeld van jouw werkzaamheden, wat je daaraan wilt 

veranderen en wat je daarvoor moet doen. 

 

  

MAANDAG 22 MAART 



 

 

 

Workshop Ik laat me niet gek maken! – Rick van Asperen, Egostrippen 

09.00 – 10.30 

Laat je je regelmatig leiden door de waan van de dag, waardoor de ontwikkeling van je 

talenten te weinig aandacht krijgt? Ben je benieuwd hoe je, door goed voor je brein te 

zorgen, meer uit je talenten kunt halen? Dan is deze buitengewone workshop echt op jouw 

lijf geschreven. Vergroot op een boeiende en interactieve wijze de kennis van je brein. Naast 

inzicht in de werking van je brein, krijg je ook concrete handvatten aangereikt waarmee je 

meer uit je eigen brein kunt halen.  

De inhoud van deze workshop is gebaseerd op het nieuwste boek van Rick van 

Asperen: ‘Ik laat me niet gek maken’. Benieuwd? Schrijf je dan nu in en ontdek 

hoe je je brein kunt helpen je talent te laten floreren én er dagelijks een fijne en 

productieve (werk)dag van te maken! 

 

Workshop Jobcraften: De sleutel naar leuk werk! – Blik 

10.00 – 11.30 

Heb je ook wel eens, of vaker, het gevoel dat bepaalde werkzaamheden je geen energie 

geven of juist energie kosten? Wil je stilstaan bij wat je eigenlijk van je werk vindt en of je 

hierin iets wilt veranderen? Wil je ontdekken welke talenten jij in de tent hebt en welk 

takenpakket daarbij past? Maak dan kennis met jobcraften door het volgen van deze leuke, 

korte en concrete workshop van Blik! 

In deze online workshop doorlopen we een aantal stappen van jobcraften en staan we stil bij 

dit soort vragen en vragen zoals de onderstaande.  

 Hoe haal ik (meer) plezier uit mijn werk?  

 Ik wil weten wat me in mijn werk energie geeft en energie kost  

 Ik wil concreet stappen zetten naar een (nog) leuk(er) takenpakket 

 Hoe doe ik (meer van) wat ik goed kan? 

 Ik wil een (eerste) stap zetten in het ontdekken van wat ik in de toekomst wil doen 

Na afloop heb je een duidelijk beeld van jouw werkzaamheden, wat je daaraan wilt 
veranderen en wat je daarvoor moet doen. 

 

  

DINSDAG 23 MAART 



Webinar Florian Dirkse 
13.30 – 14.30 

Na twee jaar rond de wereld zeilen had Florian Dirkse een missie: het opruimen van onze 
oceanen. Florian is co-founder van onder andere The Ocean Cleanup en The Green Miles. 
Hij heeft een inspirerend verhaal over het ontwikkelen van talent om je dromen waar te 
maken binnen je werkomgeving.   
 
Momenteel zet Florian zich in om zijn dromen met mensen te delen en dromen waar te 
maken voor iedereen. Laat je inspireren door zijn webinar over passie, lef, uitdagingen, 
duurzaamheid, teamspirit, een andere weg bewandelen en durven doen! ‘Veel mensen 
houden het bij dromen, ik voer ze uit vanuit mijn passie voor zeilen en mijn droom om onze 
oceanen plastic vrij te krijgen.’ 

 

 

 

 

  



 

 

 

Workshop Werken vanuit je talenten – Happyholics 

09.00 – 10.30 

Wil jij gelukkiger zijn in je werk? En tegelijkertijd productiever en effectiever? Dan is 

deze online workshop iets voor jou! Je krijgt voorafgaand een CliftonStrengths 

assessment (inclusief uitleg) waarmee we jouw talenten heel overzichtelijk in kaart 

brengen. Met dit assessment ben je ongeveer een uur bezig, voorafgaand aan de 

workshop.  

Itamar Sharon is eigenaar van Happyholics, waar ze mensen helpen een leuker werkend 

leven te realiseren. Hij is tevens gecertificeerd als CliftonStrengths coach. Tijdens deze 

workshop neemt Itamar Sharon je mee in het duiden van de resultaten van een 

CliftonStrengths assessment en de toelichting op hoe je meer kunt halen uit het assessment. 

Een mooi fundament om te starten met (nog meer) werken vanuit je talenten! 

 

Webinar Waarom de beste mensen niet altijd winnen! – Remon Workel 

10.30 – 11.30 

Leer hoe je echt succesvol wordt? Met of zonder talent!  

We hebben geleerd dat hard werken, je talenten benutten en een dosis geluk de sleutels tot 

succes zijn. Hoewel keihard werken vaak weinig of geen erkenning of andere vormen van 

beloning oplevert, blijven we stug volhouden – we kennen immers geen andere manier. 

Tijdens dit webinar laat Remon zien waarom dit niet werkt en wat de sleutel tot succes 

werkelijk is. Namelijk de perceptie en waardering van de mensen om je heen en die over 

jezelf. Respect en waardering blijken namelijk cruciaal te zijn voor de erkenning van jouw 

werk en voor je succes.  

Heel plat: je bent pas succesvol als genoeg mensen tegen elkaar zéggen dat jij succesvol 

bent. Je leert tijdens dit interactieve webinar hoe je nu echt vooruit komt in de wereld, aan de 

hand van voorbeelden van succesvolle ondernemers. Waarom ons brein, en vooral dat van 

de ander, zo'n belangrijke rol speelt in succes. En hoe je het kunt gebruiken in je eigen 

leven. 

  

 

 

WOENSDAG 24 MAART 



Webinar Ontwikkel je talenten met de Growth Mindset – Boertien Vergouwen 

Overduin 

13.30 – 15.00 

Waar mensen met een Fixed Mindset menen dat talent een vaststaand gegeven is, geloven 

mensen met een Growth Mindset juist in de voortdurende ontwikkeling van talent. Daarbij 

laten zij zich niet afschrikken door veranderingen, maar grijpen die juist aan om van te leren. 

Deze workshop geeft je inzicht in het lerende brein en de vijf leerversnellers. Je doet een 

aantal evidence based oefeningen om je Growth Mindset te versterken en ontvangt 

praktische tips. 

Dit webinar is voor diegenen die (nog meer) willen leren en hiervoor inzichten en 

praktische handvatten kunnen gebruiken. Voor iedereen die zich nog niet eerder in de 

Growth Mindset verdiept heeft, maar wel nieuwsgierig is. 

Tijdens het webinar komt het volgende aan bod: 

 De werking van het brein  
 De growth mindset  
 Voorbeeldfiguren en helden  
 Kracht van taal  
 Wie schrijft blijft (groeien)  
 Vragen en vervolg 

Na afloop van de workshop heb je:  

 Inzichten opgedaan over de Growth Mindset en weet jij wat je mogelijk te doen 
hebt om deze ook voor je eigen lering optimaal te benutten.  

 Een beeld bij de leerstrategie die voor jou het meest geschikt is. 
 Een aantal praktische tips om in de praktijk meer lering te halen uit jouw 

ervaringen. 



 

 

 

Workshop Feedforward: Feedback, maar dan zonder gedoe! – Ramon Dolfin, 

Egostrippen 

09.00 – 10.30 

Wil jij je talenten om meer ontspannen feedback te kunnen geven én ontvangen 

ontwikkelen? Maak je dan de revolutionaire en zeer effectieve feedforward-methode van 

Egostrippen eigen! Feedback zegt namelijk niets over de ander, maar alles over je eigen 

(on)vervulde behoeften. Bij de feedforward-methode ruil je jouw ‘oordelen over de ander’ in 

en leer je op verbindende wijze ‘verzoeken aan de ander’ te formuleren die over jouw eigen 

wensen en verlangens gaan. Ontwikkel dit talent, zodat je met meer (zelf)vertrouwen aan je 

(samenwerkings)relaties kunt bouwen! 

 

Workshop Talentgericht werken – Judith Regterschot, Provincie Overijssel 

09.30 – 11.00 

Maak de puzzel hoe jij jouw talenten toe kunt passen in je dagelijkse werk! 

Misschien weet jij al waar jouw talenten liggen. Maar dan? Hoe ga je met je talenten 

aan de slag? In deze workshop krijg je concrete handvatten om je talent in je 

dagelijkse werk toe te passen. Ook wanneer je nog niet precies weet waar jouw 

talenten liggen, is deze workshop geschikt voor jou. 

Talent uit zich vaak op het moment dat je bezig bent. Als je je werk met energie en 

plezier doet, dan vliegt de tijd en voel je dat je er meer van wilt. Dán zit je in je 

talent. In deze workshop ligt de focus op talentgericht werken, dus hoe jij jouw talent 

inzet in je dagelijkse werk. Dat kan in deze tijden van thuiswerken een uitdaging 

zijn. Want veel voelt en gaat anders. Maar ook nu komen jouw talenten van pas!  Aan de 

hand van een aantal interactieve oefeningen bekijk je hoe je jouw talent toepast in je huidige 

functie en hoe je dat verder uit kunt bouwen. Je krijgt concrete handvatten mee om direct toe 

te kunnen passen in je werk, zodat je met nog meer energie en plezier je werk kunt doen. 

Vanaf morgen! 

 

Webinar Sanny Verhoeven  

13.00 – 14.00 

De talentvolle Sanny Verhoeven is oprichter van ‘Sanny zoekt Geluk’, het eerste 

Nederlandse YouTube-kanaal over bewustzijn, persoonlijke groei en geluk. Via haar kanaal 

met tienduizenden kijkers deelt Sanny wekelijks haar ervaringen om meer uit het leven te 

halen. Ze inspireert haar publiek met video’s die gaan over je passie vinden, balans in je 

leven houden en positiviteit. 

Sanny heeft niet alleen talent voor vloggen, want ze presenteerde eerder ook diverse 

programma's op tv zoals Kampeer TV, Off Piste en RTL Lounge (RTL4), School TV (NTR), 

De Staatsloterij (SBS) en Fashionscene TV (Net5). 

DONDERDAG 25 MAART 



Tijdens dit webinar vertelt ze meer over haar carrière en persoonlijke verhaal. Ook komen 
haar lessen over mindset en bewustwording aan bod, waarmee ze jou wil leren meer uit het 
leven te halen én om je passie en geluk te vinden. 

 
Pubquiz  
14.30 – 15.45 

De Talentenproeverij 2021 sluiten we af met een gezellige en interactieve online pubquiz!  
Ben jij een talenten-kenner? Maak dan samen met jouw teamgenoten kans op mooie prijzen! 
Het programmateam zal de teams samenstellen. Heb je voorkeur voor een 
teamsamenstelling? Geef dit dan aan tijdens je aanmelding (max. 5 personen). Meld je snel 
aan via onze kalender! 

Wie weet proost jij met jouw teamgenoten op de overwinning! 

 

Goodiebag 

Bezoek jij één of meerdere activiteiten tijdens de Talentenproeverij? Dan kunnen wij een 

gratis goodiebag bezorgen op jouw adres! Wil jij zo'n leuk pakketje ontvangen? Via de 

webinars en workshops op de kalender kun jij je hiervoor aanmelden. 

 

 

 

 

 


