
Talentenproeverij 2022: Samen (thuis)werken! 

Maandag 14 maart  

Webinar Michael Kortekaas – Hunter in het TV-

programma Hunted en inspirerende spreker  

10.30 tot 11.30 uur  

Workshop Werkende werkvormen – TeamGelukT  

14.00 tot 16.00 uur  

Speeddaten met een loopbaanadviseur van Blik – Blik  

13.00 tot 16.00 uur  

 

Dinsdag 15 maart  

Workshop Getting things done – FocusXL  

10.00 tot 12.00 uur  

Workshop Slimmer (thuis)werken – SmartLife Academy  

13.30 tot 15.30 uur  

Workshop Zakelijk tekenen – Bureau voor Beeldzaken   

14.00 tot 16.00 uur  

Woensdag 16 maart  

Laat door een professionele fotograaf nieuwe LinkedIn  

of CV foto’s maken – GewoonDanielle  

9.00 tot 16.00 uur  

Workshop Je tijd optimaal benutten – FocusXL 

10.00 tot 12.00 uur  

Online masterclass Structuurjunkie – Cynthia Schultz    

14.00 tot 15.30 uur  

 

Donderdag 17 maart  

Workshop Zakelijk tekenen – Bureau voor Beeldzaken  

9.30 tot 11.30 uur  

Workshop Out of the box – TeamGelukT  

10.00 tot 12.00 uur  

Speeddaten met een loopbaanadviseur van Blik – Blik  

13.00 tot 16.00 uur  

Webinar Rick van Asperen – Growing Apart and Together 

14.00 tot 15.00 uur 



Maandag 14 maart  
 

Webinar Michael Kortekaas – Hunter in het TV-

programma Hunted en inspirerende spreker 

10.30 tot 11.30 uur  

Michael Kortekaas is bekend als hunter in het populaire tv-programma 
Hunted en trainde militairen en politiemensen op fysiek gebied,  
gevechtsvaardigheden, procedures en mentale veerkracht. 
Daarnaast is hij een inspirerende spreker over leiderschap, werkgeluk en 
mentale veerkracht. Hij is gespecialiseerd in de (persoonlijke)  
ontwikkeling van mensen en teams in een High Performance omgeving.  
 
Tijdens zijn carrière richtte hij zich op hoog risico-beroepen;  
politiemensen en militairen die werken onder uiteenlopende extreme 
omstandigheden. Het viel Michael op dat binnen veel opleidingen de 
nadruk ligt op de hard skills, terwijl juist soft skils zoals focus, (zelf)
reflectie, mindsetting, actief luisteren, kwetsbaarheid én empathisch 
vermogen doorslaggevend zijn wanneer mensen, teams en organisaties 
willen excelleren. 
 
Tijdens dit webinar vertelt Michael live vanuit Dalfsen op een  
authentieke, energieke én verfrissende manier over de onderwerpen 
gelukkig (thuis)werken en samenwerken. Zijn webinars zitten vol met 
energie en interactie! 
 
Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-

webinar-michael-kortekaas 

 

 

   

Workshop Werkende werkvormen – TeamGelukT 

14.00 tot 16.00 uur  

Organiseer jij online bijeenkomsten en ben je op zoek naar inspiratie? 
Tijdens deze workshop ontdek je werkvormen die werken!  
 
Je leert wat de ingrediënten zijn, welke tools je kunt inzetten en hoe je 
een eigen werkvorm ontwerpt. In deze online workshop deelt de  
trainster haar eigen ervaringen met (online) werkvormen voor  
bijeenkomsten. Werkvormen die online en offline werken, voor grote en 
kleine groepen, om interactie te stimuleren of juist even aandacht te 
hebben. Weg met de saaie meetings! Meer aandacht, meer impact en 
meer energie. 
 
Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-
workshop-werkende-werkvormen 

 

Speeddaten met een loopbaanadviseur van Blik – 

Blik  

13.00 tot 16.00 uur  

Wil jij checken of een verkort loopbaantraject van Blik en Talentenregio 
iets voor jou is? Of heb je een vraag over jouw kwaliteiten, CV of  
LinkedIn, of heb je een andere vraag over jouw loopbaan? Meld je dan 
aan voor een speeddate (telefonisch of online) van maximaal 15 minuten 
met een loopbaanadviseur van Blik, hét centrum voor loopbaan & talent! 
 
Aanmelden: mail naar blik@zwolle.nl of bel 038 – 498 2348 voor het 
maken van een afspraak op maandagmiddag 14 maart of op  
donderdagmiddag 17 maart.  
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Dinsdag 15 maart  

Workshop Getting things done – FocusXL  

10.00 tot 12.00 uur  

We leven in het zogenaamde informatietijdperk. Nog nooit kreeg je zoveel informatieprikkels  

binnen op een dag. Het aantal verstoringen en onderbrekingen groeit en je eigen planning lijdt  

onder deze waan van de dag. Herkenbaar? In deze workshop wordt de GTD methodiek behandeld 

om te zorgen voor meer grip, overzicht en controle in jouw werk. Overzicht en structuur staan  

centraal. Je gaat aan de slag met een optimaal dagritme en krijgt tips over het houden van overzicht 

en om de controle over jouw werkdag te vergroten.  

 

Doelen halen én met een voldaan gevoel naar huis? Het kan echt! 

 

Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-workshop-getting-things-

done 

Workshop Slimmer (thuis)werken – SmartLife Academy  
13.30 tot 15.30 uur  
 
Nu vaker thuiswerken de norm is, begint het bij zelfleiderschap, de regie nemen, je eigen richting  
bepalen en daarmee optimaal kunnen functioneren en alles uit jezelf halen. In deze workshop richt jij 
je op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het aanleren van nieuw gedrag om op een vitale 
manier (thuis) te kunnen werken. 
 
Na deze workshop ga jij met een zak vol praktisch in te zetten tools je volgende werkdag in. Je zult 
daar direct resultaat van merken in je werk. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere  
zelfleiderschap, aandachtsmanagement, energiemanagement, positief denken en het managen van 
verwachtingen. 
 
Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-workshop-slimmer-
thuiswerken 

Workshop Zakelijk tekenen – Bureau 

voor Beeldzaken   
14.00 uur tot 16.00 uur  

Maak kennis met de kracht van beeld als  

communicatie. Versterk je communicatie visueel en 

ontdek de mogelijkheden van zakelijk tekenen in 

deze workshop.  

 

In deze workshop word je meegenomen in de  

wereld van visueel communiceren met behulp van 

zakelijke tekeningen. Je ontdekt de mogelijkheden 

van zakelijk tekenen. Door verschillende ervaringen 

en korte tekenopdrachten beleef jij wat visueel 

denken en werken inhoudt en hoe jij zakelijk  

tekenen kunt inzetten.  

 

Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/

activiteit/talentenproeverij-workshop-zakelijk-

tekenen  
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Woensdag 16 maart  

Laat door een professionele fotograaf nieuwe LinkedIn of CV 
foto’s maken — GewoonDanielle 

9.00 tot 16.00 uur  
 
Wil jij twee nieuwe professionele foto’s van jezelf ontvangen zodat jouw LinkedIn-pagina of CV 
weer up to date is? Meld je dan aan voor deze activiteit. In het centrum van Zwolle ontmoet jij een 
professionele fotograaf die jou vastlegt op camera. De fotograaf stuurt jou twee (door haar  
gekozen) foto’s in kleur of zwart-wit, wegkijkend of close-up, hier mag jij zelf je voorkeur voor  
aangeven.  
 
De fotoshoot duurt zo’n 15 minuten. Voorafgaand aan jouw fotoshoot ontvang je van de fotograaf 
tips over kleuren in jouw kleding die het verschil voor de foto kunnen maken.  
 
Nadat jij je hebt aangemeld voor deze activiteit, ontvang je te zijner tijd van het programmateam 
van Talentenregio een tijdstip waarop de fotograaf jou opwacht.  
 
Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-laat-door-een-professionele
-fotograaf-nieuwe-linkedin-cv-fotos-maken 

 

Workshop Je tijd optimaal benutten – FocusXL 
10.00 tot 12.00 uur  
 
Wat zou jij doen als je een dag extra had elke week? We willen allemaal meer doen dan we kunnen 
in de tijd die we hebben. Dit betekent dat we slimme en bewuste keuzes moeten maken.  
 
Heb je ook weleens van die dagen dat je aan het rennen bent en aan het eind van de dag geen idee 
meer hebt wat je nu gedaan hebt? Alle kleine klusjes zijn af, maar juist de belangrijke en ‘grote’ 
zaken zijn blijven liggen.  
 
In deze workshop staan keuzes centraal. Keuzes maken is het meest vermoeiende dat we vragen 
van ons brein, je krijgt handvatten om deze keuzes makkelijker en met een tevreden gevoel te  
maken.  
 
Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-workshop-je-tijd-optimaal-
benutten 

Online masterclass Structuurjunkie – 

Cynthia Schultz    

14.00 tot 15.30 uur  

 

Cynthia Schultz schreef duizenden blogposts, werkte 

voor verschillende tijdschriften, had een eigen tv-show 

en organiseerde jarenlang een beauty-event. Van 2006 

tot 2017 runde ze haar succesvolle blog Miss Lipgloss. 

Tegenwoordig richt ze zich op haar eigen lifestyleblog 

en is ze oprichter en eigenaar van Structuurjunkie, 

waarmee ze haar lezers helpt door tips te geven over 

plannen. 

 

In haar trainingen heeft ze meer dan 10.000 mensen 

geholpen om hun leven te structureren, productiever 

te werken en tijd over te houden voor dingen die ze 

echt belangrijk vinden. Ook ontwikkelde Cynthia de 

Structuurjunkie Planners waarvan er meer dan 70.000 

verkocht zijn. 

 

Tijdens deze online masterclass vertelt zij jou hoe jij 

productief, slim en met structuur thuis kunt werken. 

Deze online masterclass is voor mensen die meer  

willen leren op gebied van structuur, focus, plannen en 

productiviteit en er ook echt wat mee willen doen. 

Voor mensen die lekker gaan op het maken van een 

goede planning en je daaraan houden. Voor mensen 

die klaar zijn met de stress en onrust. 

 

Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/

talentenproeverij-online-masterclass-

structuurjunkie 
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Donderdag 17 maart  

Workshop Zakelijk tekenen – Bureau voor Beeldzaken  

9.30 tot 11.30 uur  

 

Maak kennis met de kracht van beeld als communicatie. Versterk je communicatie visueel en  

ontdek de mogelijkheden van zakelijk tekenen in deze workshop.  

 

In deze workshop word je meegenomen in de wereld van visueel communiceren met behulp van 

zakelijke tekeningen. Je ontdekt de mogelijkheden van zakelijk tekenen. Door verschillende  

ervaringen en korte tekenopdrachten beleef jij wat visueel denken en werken inhoudt en hoe jij 

zakelijk tekenen kunt inzetten.  

 

Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-workshop-zakelijk-tekenen-0 

Workshop Out of the box – TeamGelukT  
10.00 tot 12.00 uur  
 
Hoe kom je tot innovatieve oplossingen voor je vraagstuk? Hoe doorbreek je bestaande 
denkpatronen? Deze vragen spelen een belangrijke rol binnen (publieke) organisaties: 
de wereld verandert snel en organisaties willen hun waarde kunnen toevoegen.  

 

In deze online workshop krijg je inzicht in verschillende (brainstorm)technieken die je direct kunt  

toepassen in je werk.  

 

Ook jij kunt écht tot nieuwe waardevolle ideeën komen. 

 

Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-workshop-out-box 

Speeddaten met een loopbaanadviseur 

van Blik – Blik  

13.00 tot 16.00 uur  

 

Wil jij checken of een verkort loopbaantraject van Blik en 

Talentenregio iets voor jou is? Of heb je een vraag over 

jouw kwaliteiten, CV of LinkedIn, of heb je een andere 

vraag over jouw loopbaan? Meld je dan aan voor een 

speeddate (telefonisch of online) van maximaal 15  

minuten met een loopbaanadviseur van Blik, hét centrum 

voor loopbaan & talent! 

 

Aanmelden: mail naar blik@zwolle.nl of bel 038 – 498 

2348 voor het maken van een afspraak op  

maandagmiddag 14 maart of op donderdagmiddag 17 

maart. 
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Donderdag 17 maart  

Webinar Rick van Asperen – Growing Apart And Together 

14.00 tot 15.00 uur 
 
Keynote spreker Rick van Asperen inspireert individuen, teams en organisaties om door te gaan, perspectief te zien en zich voortdurend te verbeteren in hun werk. Dit 
zorgt voor indrukwekkende prestaties, toegenomen werkplezier en persoonlijke groei. Want je kunt veel meer dan je denkt. Rick vertelt tijdens dit interactieve webi-
nar wat voor jou de voordelen zijn van hybride werken en hoe je daarmee ook nog eens je eigen vitaliteit vergroot.  
  
Hybride werken als het nieuwe normaal is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dit? Wat levert het op? En welke hindernissen hebben we met elkaar te over-
winnen? Zorg voor GAAT (Growing Apart And Together)! 
 
De meeste gesprekken over hybride werken gaan nu over de vraag: ‘Hoeveel procent van de tijd gaan we weer terug naar het kantoor?’. Volgens Rick geeft de vraag 
‘Hoe kunnen we de mogelijkheden, die we nu allemaal hebben en nog kunnen creëren, zo optimaal mogelijk benutten?’ veel meer aanzet tot creatie en vernieuwing. 
In plaats van hybride werken spreekt Rick veel liever over LIVITAAL werken. Dit is de combinatie van LIVe en digITAAL. Niet terug naar het ene oude (volledig op kan-
toor) of het andere (volledig digitaal). Maar samen iets nieuws creëren. 
 
Aanmelden: https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-webinar-rick-van-asperen 

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. 

https://www.talentenregio.nl/activiteit/talentenproeverij-webinar-rick-van-asperen

