Werken vanuit je talent
Twijfel je wel eens of je qua baan op de juiste plek zit?
Wil jij weten welke baan het beste bij jou past?
Vind je het lastig om te verwoorden waar je precies goed in bent?
Wil je ‘iets anders’ maar weet je niet precies wat?

Dan is het tijd om talenten en drijfveren te ontdekken
met de TalentenMotivatieAnalyse.
Want: je bent het meest succesvol als je werk doet dat aansluit
op wie je bent en wat je kan!

Talenten Motivatie Analyse
Talenten en drijfveren zijn onderdeel van je identiteit. Ze bepalen in welke mate jij competent gedrag
vertoont. Als er ruimte is voor je kwaliteiten, passie en interesses, ben je het meest gemotiveerd om
optimaal te presteren: persoonlijk én professioneel.
De TMA brengt 22 drijfveren en 44 talenten in beeld die jouw voorkeuren in denken en doen laten
zien. Deze voorkeuren worden gevormd door een combinatie van je persoonlijke ervaring,
opvoeding, cultuur, angsten en emoties. Vervolgens reflecteren we samen hoe je jouw unieke
drijfveren en talenten vertaalt in gewenste competenties voor jouw functie en je functioneren.
Profiel voor professionals en teams
De TMA is een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse, die succesvol wordt ingezet bij
ontwikkel- en selectieassessments en als meetinstrument bij individuele coaching of trainingen.
Keizer & Co gebruikt de TMA ook regelmatig in professionaliseringstrajecten voor teams met
hoogopgeleide medewerkers die willen weten waar ze staan in hun vak, hoe en waar ze elkaar
kunnen versterken en hoe ze zichzelf vanuit hun talent en kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen.

Inhoud en prijs TMA-pakket
Talenten Motivatie Analyse bestaat uit:
 een online vragenlijst (thuis in te vullen)
 een persoonlijk TMA-rapport en competentieprofiel
 een individuele terugkoppeling van de rapportage, inclusief
reflectie en advies door een TMA-gecertificeerde coach (2 uur)
Prijs per persoon: € 375,- exclusief 21% btw.
(Deze kosten zijn deels belastingaftrekbaar!).

Voor meer informatie en afspraken
Interesse in een TMA-analyse, inclusief reflectiegesprek?
Bel of mail met Annett Keizer: 06-18840010, info@keizerco.nl
Wil je meer weten over de TMA-methode zelf?
Kijk op YouTube naar een korte introductiefilm (Engels) waarin
basisprincipes van de TalentenMotivatieAnalyse op speelse wijze
worden uitgelegd.
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