Het KernTalentonderzoek
vertelt je wie je bent
Door het KernTalentenonderzoek krijg je inzicht in
wie je bent, wat bij je past en wat niet. Je ontdekt
waarom bepaalde situaties energievreters zijn
en waarom andere steeds weer voor problemen
zorgen. Het laat je ook zien hoe je zaken anders kan
aanpakken. Het KernTalentenonderzoek helpt je op
een realistische wijze naar jezelf te kijken!
KernTalenten

In 1982 ontdekte Daniëlle Krekels het bestaan van
KernTalenten. KernTalenten geven je karakter, je
verlangens en je natuurlijke vermogens weer. Elk
mens is uniek en heeft een unieke KernTalenten
combinatie. Er zijn ruim 90 miljard combinaties
mogelijk. De uitslag van het KernTalentenonderzoek
is daarom telkens anders, persoonlijk en toegespitst.
Het geeft een duidelijk beeld van wie je bent met
alle mogelijkheden die daar uit voortvloeien. Het
verslag wat je krijgt is een kleurrijk palet om mee
aan de slag te gaan.
Unieke methode

Ook de methode die gebruikt wordt is uniek. Aan
de hand van een vragenlijst wordt gekeken naar dat
wat je als kind met plezier deed. In dit spelgedrag
liggen de kiemen van de volwassene die je later zult
zijn. De uitkomst van het onderzoek gaat een leven
lang mee!

Uit het KernTalentenonderzoek
zal het volgende blijken
Wie je bent, wat je wilt en waar je potentie zit
Of je meer bevestiging nodig hebt dan anderen
Of je van nature de lat hoog legt / of hoger legt dan
bij je past
Of je liever niet in het zonnetje gezet wil worden
Of je je snel verveelt (of juist een ‘lange adem’ hebt)
Of het bij je past dat je geen zin in verjaardagen hebt
Of het bij je hoort dat je bang bent om risico’s te
nemen (of ze juist nodig hebt)
Of je gevoelig bent voor faalangst
Wat de reden is van je burn- of bore-out klachten
Waarom je zo moeilijk nee kunt zeggen
Of… vul zelf iets in waar je tegen aan loopt!
Wie weet krijg je ook daar antwoord op.

“Ik weet nu waarop ik leegloop.
Dat laat ik niet meer gebeuren.
Het geeft me zelfvertrouwen”
“Ik dacht dat ik deprie was.
Nu weet ik dat ik gewoon behoefte
heb aan mensen om me heen.”

Na een KernTalentenonderzoek ga je anders naar
jezelf kijken. Het geeft je zelfkennis, zelﬁnzicht en
zelfvertrouwen!

Alychet van der Hooning is opgeleid tot
KernTalentenanalist en wil je een helpende hand
bieden als het gaat om:
Jezelf en/of in een relatie elkaar begrijpen en
aanvaarden
Het vinden van een studie die bij je past
Ontdekken van welke baan je blij wordt
Het vinden van je ‘energiegevers’

Wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op voor informatie en
toelichting info@alychetvanderhooning.nl

Als contextueel therapeut ben ik me er van bewust
dat ieder mens deel uitmaakt van een netwerk van
relaties.
Als relatietherapeut ben ik gericht op het leren
afstemmen op elkaar.
Als psychodramaturg begeleid ik samen met mijn
collega Wilmie Braakman groepen waarin we met
elkaar zoeken naar beweging in vastgelopen
patronen www.braakmanvanderhooning.nl
Als KernTalentenanalist heb ik een methode in
handen die effectief verandering en groei geeft!
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