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Coretalents
loopbaanbegeleiding

warm, op maat en effectief
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Wat wil je? 

Wat drijft je? 

Wat doe je graag?

Wat geeft en kost jou energie? 

Lig je in de knoop met je carrière?

Wil je je loopbaan zelf vorm geven?

Zet je jouw sterke kanten voldoende in de verf?



Als je de kerntalenten hebt om een 

appel te worden, word dan die lekkere, 

zoete, dikke, sappige, knapperige en 

blozende appel! Probeer niet 

wanhopig een peer te zijn …

Danielle Krekels, ontdekker kerntalenten 



Tijdens de eerste 4u loopbaanbegeleiding brengen we 
onder andere jouw kerntalenten in kaart. Hierdoor heb je 
een fundament dat je levenslang helpt om positieve en 
duurzame keuzes te maken vanuit wie je bent, wat je 
intrinsiek motiveert en wat je goed zal kunnen.

We leggen op een korte en krachtige manier je meest 
essentiële talenten bloot en linken ze meteen aan jouw 
persoonlijk professioneel en levensverhaal. 

We geven je objectief zelfinzicht, broodnodig in deze tijden. 
Dit geeft je een boost in zelfvertrouwen en verhoogt je 
zelfsturend vermogen. 
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In de volgende 3 uur onderzoeken we samen je competenties, 
interesses en waarden. We vissen uit welke richting 
professioneel bij je past zodat je de juiste keuzes maakt om je 
potentieel optimaal te benutten. 

Je krijgt tips & tricks om snel positieve stappen te zetten in de 
juiste richting. We bepalen hoe je in de toekomst zèlf proactief 
het heft in handen neemt om  prioriteiten en doelen te stellen 
die bij je passen, om uit te zoeken wat nodig is om deze te 
bereiken en om je carrière vorm te geven. 

Een loopbaanbegeleiding bij Coretalents is een wij-verhaal. 
We houden steeds rekening met je work-life balance en 
maken samen de essentiële connectie tussen hoofd, hart en 
ziel, tussen ratio en emotie. Wij kijken er naar uit om samen de 
gouden draden in je leven te spinnen tot een prachtige 
loopbaan. 
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Wat zeggen onze klanten?
“En dan zit je daar, starend naar een ongelooflijk gedetailleerd

én to-the-point beeld van jezelf. Ik werd er niet alleen stil van,

tranen welden op, verklaringen voor wat goed gaat en wat

minder, liggen op de tafel. Nooit eerder heeft iemand mij zo

doorgrond, zo snel én zo accuraat!!! Eénmaal buiten, op de

terugrit naar huis, kreeg ik een enorme boost om ervoor te

gaan: weg met al mijn twijfels en onzekerheden. “Gewoon

springen!” zei ik tegen mezelf. Als persoon heeft de

kerntalentenanalyse mij de kracht gegeven om te kiezen voor

wat ik écht wil, voor wat mij energie geeft en voor wat echt bij

me past!“ … Sylvia

“Bedankt om mij mezelf te helpen terugvinden, mijn zelf-

vertrouwen terug te winnen en vooral mijn dromen te helpen

waarmaken. Het gelukkige kind van vroeger is eindelijk terug,

dat geeft me enorm veel rust. Bedankt voor de goede zorgen.

You are magic.” … anoniem
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“Ik begrijp nu veel beter waarom ik in bepaalde aspecten

van mijn job steeds heel veel tijd en moeite moet steken, en

waarom ik in andere elke keer opnieuw uitblink. En waarom ik

steeds bots met die éne collega, en waarom het met de

andere altijd weer twee handen op één buik is.” … Mattias

“Wil ik nog wel in het onderwijs blijven” was de vraag

waarmee ik al geruime tijd kampte. Eigenlijk kende ik het

antwoord al, maar kon ik de knoop niet doorhakken; ik zat

gevangen in de gouden kooi. Via de kerntalenten werd het

duidelijk waar ik tegenaan botste. Ik kwam te weten wat mijn

kwaliteiten zijn, mijn zelfvertrouwen werd opgekrikt en ik

leerde een goede CV en motivatiebrief te schrijven. “Ik wil

het, ik kan het, ik doe het” werd mijn motto en ik ben nu zo blij

dat ik de stap heb durven zetten om op zoek te gaan naar

een job waar ik me terug gelukkig in voel.” … Saskia



Hoe vraag je een loopbaancheque aan?

Heb je al minstens 7 jaar werkervaring als werknemer of als zelfstandige?

Dan heb je het recht om elke 6 jaar 2 loopbaancheques in te zetten. 

Voor een bedrag van slechts 80 € kan je dan genieten van 7 uur persoonlijke begeleiding.

Coretalents heeft een netwerk van meer dan 60 professionele loopbaanexperten die samen een hecht 

team vormen en al meer dan 5.000 trajecten begeleidden en mensen in hun kracht zetten! 

Ook in jouw buurt vind je zeker zo’n ervaren professional!

Bestellen van de loopbaancheque doe je via de VDAB website: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Hier vind je ook alle uitleg over hoe je de loopbaancheque kan inzetten.

En natuurlijk staan onze loopbaanbegeleiders steeds paraat om op al je vragen te antwoorden! 



Wie zijn wij?

We willen iedereen de kans geven zichzelf te kennen door de bouwstenen van zijn of haar 

persoonlijkheid in kaart te brengen, zonder jarenlange zoektocht. Zo kunnen mensen een leven lang 

duurzame keuzes maken en krijgen ze goesting zichzelf op een positieve manier waar te maken.

We doen dit door eenmalig de kerntalenten in kaart te brengen, die én karakter én aanleg én 

motivatie blootleggen. 

In een notendop:

o Krachtig: we zijn krachtig en we geven mensen kracht

o Positief Ondersteunend: ons doel is om mensen gelukkig te maken, onze methode is er voor 

iedereen, oordeelloos en bovendien plezant

o No-nonsens: onze uitzonderlijke accuraatheid is bewezen, we bieden waardevolle, juiste en 

werkzame oplossingen



Waarom kiezen voor de Coretalents-loopbaanbegeleiding?

Een unieke methode: Coretalents lanceerde, na vijftien jaar intensieve en wereldwijde ontwikkeling, in 2005

de Coretalents-methode. We ontdekten dat iedereen 23 kerntalenten heeft die sterk, half of klein aanwezig

zijn. Jonge kinderen gebruiken die talenten heel zuiver maar bij het opgroeien internaliseren we

verwachtingen en beginnen we vaak keuzes te maken die niet bij onze echte kerntalenten aansluiten. Zo

komen we in studies en jobs terecht die ons niet liggen of zelfs opbranden en lopen allerhande relaties

moeizamer dan zou kunnen. Onze methode is een manier om via de kindertijd terug tot bij die ware kern te

geraken. Daar ligt duidelijke info over wat bij je past, waar je zin in zal hebben, wat je potentieel is, en wat je

energie geeft of kost.

Een leuke methode: onze methode onderscheidt zich van andere methoden omdat ze niet vanuit

zelfbeoordeling vertrekt. We vragen je niet naar jouw interpretatie van wie je bent, wat je graag doet of wat

je goed kan. Onze methode is daarom zeer objectief, want op zelfbeoordeling zit meestal ook een

waardeoordeel in de weg. We vragen je daarentegen via een plezierige vragenlijst wat je als kind speelde

en hoe, en hoe graag je je met iets bezig hield. We kijken samen oordeelloos terug naar jouw kindertijd. Dat

vormt de basis voor onze analyse. Dat vormt de basis voor onze analyse. Én onze vragenlijst is natuurlijk

wetenschappelijk gevalideerd (betrouwbaarheidsindex Cronbach’s Alpha van liefst .84).



94 miljard mogelijke combinaties: heel wat methodes die individuen inzicht in zichzelf willen verschaffen

slaan in hun zoektocht naar efficiëntie te veel individuele eigenheden over. Je belandt zo in een hokje dat niet

écht van jezelf voelt en zo uiteindelijk geen écht bruikbare betekenis heeft. Wij brengen liefst 23 kerntalenten

in kaart die ieder ingeschaald worden als sterk, half of klein aanwezig én onderling gelinkt worden in hun

effect op elkaar. Dat maakt dat er 3 tot de 23e ofwel 94 miljard combinaties mogelijk zijn. Via één methode

kunnen we dus zeer persoonlijk werken. Op maat en toch snel en efficiënt.

Een kompas voor jezelf en in iedere relatie: in onze analyses draaien wij iedere steen om en gaan we er prat

op mensen en organisaties écht vooruit te helpen. Meer dan 40.000 analyses wezen uit dat onze methode

werkt. We leiden je naar je diepste kern. Daardoor beschik je over een instrument om positieve keuzes voor

de toekomst te maken. Om je talenten te benoemen en in alle aspecten van het leven te benutten, en om je

beperkingen met liefde te begrijpen en aanvaarden. Ook in bedrijven is deze zelfkennis een noodzakelijke

voorwaarde. Een medewerker kan zonder deze zelfkennis niet maximaal floreren of de juiste rol in een team

of organisatie vinden en ten volle opnemen.
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