®

Jane Talenten Methodiek
Certificering Basistraining

Jane®
De Jane® Talenten Methodiek is ontwikkeld door Drs. Dirk van der Schaaf
(geregistreerd NIP-psycholoog) en is een wetenschappelijk onderbouwde
methode voor het identificeren en in kaart brengen van de persoonlijkheid
op basis van natuurlijke talenten.

Natuurlijke talenten
vormen de basis voor onze
drijfveren en motivatie en
vertellen ons wie we zijn,
WAt we willen en kunnen én
waarom dit zo is…
Met behulp van de inzichten in de natuurlijke talenten van een persoon kun
jij sneller en gerichter met vraagstukken en behoeftes aan de slag als coach,
trainer of adviseur. Je onderscheidt zich als professional en biedt jouw
coachees/klanten een betrouwbare en objectieve weergave inclusief
uitgebreide rapportage, in aanvulling op uw eigen dienstverlening.
®

Jane onderscheidt zich van anderen door o.a.:
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Een combinatie van IQ testen en persoonlijkheidsvragenlijst;
Een unieke uitslag op persoonsniveau;
Een integraal talentendiagram van 27 talenten;
De Jane® psychologie: 9 fases van persoonlijke ontwikkeling;
De blinde vlek & compensatiegedrag dynamiek;
Een concrete vertaling naar unieke bestemming in leven/werk.
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Certificering Basis Training
Tijdens de Certificering Basistraining (NL) leer je om op professionele wijze
de talenten evaluatie af te nemen, de resultaten te valideren en juist te
interpreteren.
Je wordt opgeleid volgens de Jane® methodiek en in staat gesteld om
personen te begeleiden in het ontdekken van de natuurlijke talenten, de
unieke bestemming in het leven/werk en de potentiele groeiremmer voor het
realiseren van ambities.
Je ondergaat en “ervaart” het proces waarin het ontdekken en werken met
de eigen persoonlijke combinatie van talenten centraal staat, en jij zult zelf
veel oefenen in de rol van coach, maar ook in de rol van coachee.

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 uw 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® Talenten Methodiek Certificering Basistraining wordt jou
aangeboden door Jane® in samenwerking met Kieboom.
Naast deze basistraining bieden wij aanvullende begeleiding en
vervolgtrainingen op het vlak van o.a. individuele coaching, 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

Alle rechten voorbehouden

© NL 2020

®

Vierdaagse Certificering Basisstraining Jane , powered by Kieboom
Voorbereiding dag 1
Ter voorbereiding op de eerste dag neem jij zelf een online talenten evaluatie
af en vul je het Jane® vragenformulier in. De uitkomsten van de evaluatie
ontvang je tijdens de training en maakt onderdeel uit van de oefening met
anderen.
Programma dag 1

Æ 8.30 Ontvangst
Æ 9:00 Start programma, doelstellingen en verwachtingen
Æ 9:20 Kieboom partnership – Achtergrond & Geschiedenis Jane –
Toepassingen in de praktijk – Jane® psychologie – Definitie Talent
Æ 10:50 Korte pauze
Æ 11:00 Unieke bestemming van Jane® - Definitie & uitwerking 27 talenten –
Blinde vlek en compensatiemechanisme
Æ 12:00 Lunchpauze
Æ 12:45 Jane® proces Talenten evaluatie
Æ 14:30 Korte pauze
Æ 14:40 Gespreksstructuur Jane® validatie – Voorbereiden en oefenen van
validatiegesprekken
Æ 16:40 Voorbereiding tweede dag
Æ 17:00 Evaluatie trainingsdag
Æ 17:30 Einde
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Vierdaagse Certificering Basisstraining Jane , powered by Kieboom
Voorbereiding dag 2
Deelnemers nemen nogmaals zelf een online talenten evaluatie af bij een
kandidaat die zij zelf in hun netwerk kiezen. Deelnemers ontvangen
ondersteunende materialen om de testinstructie, validatie en interpretatie goed
te kunnen uitvoeren.

De ervaringen en resultaten worden anoniem gebruikt om plenair verdieping
van kennis en inzicht te ontwikkelen op dag 2.
Programma dag 2

Æ 8.30 Ontvangst
Æ 9:00 Start programma, doelstellingen en verwachtingen
Æ 9:15 Interactieve herhaling – Jane® psychologie – Definitie talent – Unieke
bestemming van Jane® - Definitie & uitwerking 27 talenten – Blinde vlek en
compensatiemechanisme
Æ 10:30 Korte pauze
Æ 10.40 Gespreksstructuur Jane Validatie - Oefenen van validatiegesprekken
Æ 12.00 Lunchpauze
Æ 12.45 Gespreksstructuur Jane Validatie - Oefenen van validatiegesprekken
Æ 14.35 Korte pauze
Æ 14.45 Structuur rapportagegesprekken - Oefenen rapportagegesprekken
Æ 16.40 Voorbereiding dag 3
Æ 17.00 Evaluatie trainingsdag
Æ 17.30 Einde
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Vierdaagse Certificering Basisstraining Jane , powered by Kieboom
Voorbereiding dag 3
Deelnemers nemen nogmaals zelf een online talenten evaluatie af bij een
kandidaat die zij zelf in hun netwerk kiezen. Deelnemers ontvangen
ondersteunende materialen om de testinstructie, validatie en interpretatie goed
te kunnen uitvoeren.

De ervaringen en resultaten worden anoniem gebruikt om plenair verdieping
van kennis en inzicht te ontwikkelen op dag 3.
Programma dag 3

Æ 8.30 Ontvangst
Æ 9:00 Start programma, doelstellingen en verwachtingen
Æ 9:15 Interactieve herhaling – Jane® psychologie – Definitie talent – Unieke
bestemming van Jane® - Definitie & uitwerking 27 talenten – Blinde vlek en
compensatiemechanisme
Æ 10:20 Korte pauze
Æ 10.30 Bespreking van ervaringen casussen eigen kandidaten
Æ 12.00 Lunchpauze
Æ 12.45 Bespreking van ervaringen casussen eigen kandidaten
Æ 14.35 Korte pauze
Æ 14.45 Bespreking van ervaringen en casussen eigen kandidaten
Æ 15.30 Verdieping theorie Blinde vlek en compensatiemechanisme
Æ 17.00 Evaluatie trainingsdag
Æ 17.30 einde
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Vierdaagse Certificering Basisstraining Jane , powered by Kieboom
Voorbereiding dag 4
Deelnemers nemen voor de laatste keer zelf een online talenten evaluatie af bij
een kandidaat die zij zelf in hun netwerk kiezen. Deelnemers ontvangen
ondersteunende materialen om de testinstructie, validatie en interpretatie goed
te kunnen uitvoeren. De ervaringen en resultaten worden anoniem gebruikt om
plenair verdieping van kennis en inzicht te ontwikkelen op dag 4.

Ook wordt deelnemers gevraagd vragen/thema’s voor te bereiden die zij op de
laatste dag graag verder verdiepen.
Programma dag 4

Æ 8.30 Ontvangst
Æ 9:00 Start programma, doelstellingen en verwachtingen
Æ 9:15 Interactieve herhaling – Jane® psychologie – Definitie talent – Unieke
bestemming van Jane® - Definitie & uitwerking 27 talenten – Blinde vlek en
compensatiemechanisme
Æ 10:20 Korte pauze
Æ 10.30 Bespreking van ervaringen casussen eigen kandidaten
Æ 12.00 Lunchpauze
Æ 12.45 Bespreking van ervaringen casussen eigen kandidaten
Æ 14.35 Korte pauze
Æ 14.45 Bespreking van ervaringen en casussen eigen kandidaten
Æ 15.30 Verdieping theorie Blinde vlek en compensatiemechanisme
Æ 17.00 Evaluatie trainingsdag
Æ 17.30 einde
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Vierdaagse Certificering Basisstraining Jane , powered by Kieboom
Locatie
Marten Meesweg 8, 3068 AV Rotterdam (inclusief betaalde parkeergelegenheid) en
makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
Aantal deelnemers
Minimaal zes en maximaal negen deelnemers
Investering
€ 1995,- (exclusief BTW) per persoon, vooraf te voldoen. Daarin is inbegrepen:
- Locatie
- Training, materialen
- Lunch, koffie, thee, snacks
- 4 online talenten evaluaties inclusief rapportage (t.w.v. € 600,-)
- Persoonlijke toelichting, begeleiding & ondersteuning tijdens en tussen de
trainingsdagen
- Certificering Basis Jane®

Alle rechten voorbehouden

© NL 2020

