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Coaching 

De Jane® Talenten Methodiek is een wetenschappelijk onderbouwde 
methode voor het identificeren en in kaart brengen van de persoonlijkheid 
op basis van natuurlijke talenten. De kennis hiervan biedt jou als coach een 
waardevol inzicht in de unieke persoonlijkheid en identiteit van diegene die 
jij begeleidt. Coaching is tenslotte maatwerk.   

 
“Bij coaching draait het om oog hebben 

voor het unieke van die persoon” 
 

Nu jij de Certificering Basistraining hebt afgerond ben je in staat sneller en 
gerichter met vraagstukken en behoeftes aan de slag te gaan. De inzichten 
van de Jane® Talenten Evaluatie bieden een effectief vertrekpunt voor 
verdere coaching en begeleiding.  
 
Afhankelijk van de behoefte van jouw cliënt kies je voor de inzet van een 
van de rapportage(s) van Jane® tijdens een traject. Jane® biedt verschillende 
rapportages aan, waaronder oa:  

 

Æ Jane Talenten rapportage (met marktpositionering); 
Æ Jane Ontwikkelpotentieel rapportage; 
Æ Jane Talent profiel; 
Æ Jane Functie & organisatie rapportage; 
Æ Jane Teamrollen; 
Æ Jane Competenties Rapportage. 
 

Jane® is gespecialiseerd op het gebied van de natuurlijke talenten; het 
ontdekken, communiceren maar ook het ontwikkelen daarvan. Kieboom 
heeft een intensieve en uitgebreide ervaring opgedaan (15+ jaar) met het 
coachen van anderen op dit gebied.  
 
In de Basistraining Plus + wordt onze kennis en ervaring gecombineerd en 
leer je om te coachen op basis van de Jane Talenten Methodiek!   
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Basistraining Plus + 

Tijdens de Basistraining Plus + leer je hoe je anderen effectief begeleid in 
het concreet toepassen en ontwikkelen van hun natuurlijke talenten in 
verschillende situaties. Hoe begeleid je bijvoorbeeld iemand in het 
versterken van persoonlijke effectiviteit op basis van talenten? En hoe 
coach je iemand in zijn/haar blinde vlek?  

 
Gedurende de training oefen je op basis van zelf ingebrachte casuïstiek en 
voorbeelden van anderen hoe je de talenten (het natuurlijke gedrag en 
motivatie) van een persoon activeert op de juiste manier. Het bied je een 
unieke en andere kijk op de groei en ontwikkeling van mensen.  

 
 
 

 

Een positieve, 
persoonlijke en 

professionele 
ervaring… 

 
 

Onze trainingen kenmerken zich door een combinatie van theorie, praktijk en 
reflectie. Al doende leert men door en van elkaar. Naast de verankering van 
basiskennis en definities, versterken veelvuldige evaluatie-, verdiepings- en 
feedbackmomenten jouw leerproces. 

 
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werk -en leervormen om een 
ieders persoonlijke leerstijl aan te spreken (denk aan spellen, zien, horen, 
ervaren, etc.). 
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De Jane® Basistraining Plus + wordt jou aangeboden door Jane® in 
samenwerking met Kieboom. 

 
Naast deze training bieden wij aanvullende begeleiding en vervolg-
trainingen op het vlak van o.a. teamcoaching, werving & selectie en 
marktpositionering. 

 

Voor meer informatie over Jane® of Kieboom verwijzen wij je graag door naar 
de websites www.jane.nl en www.kieboom.org. 

 

 

Wil jij je aanmelden voor deze of andere 
trainingen of heeft u vragen/opmerkingen? Neem 

contact op via info@jane.nl. 
 
 
 
 
 
 

Jouw Persoonlijkheid  

leidt tot Resultaat 

 


