Het Kerntalentenonderzoek
biedt perspectief aan partners

Ontdek wie je zelf bent en wie je partner is aan de
hand van het KernTalentenonderzoek. Ontdek de
nieuwe mogelijkheden voor je relatie aan de hand
van het verslag dat je na aﬂoop ontvangt. Omarm
de uitkomst en ontdek het perspectief dat je krijgt
waardoor er ruimte kan komen om van elkaar te
genieten. Laat het KernTalentenonderzoek de start
zijn voor een blijvend en waardevolle relatie!

KernTalentenonderzoek
voor partners

In een relatie ontdek je dat je partner naast positieve,
ook lastige eigenschappen heeft. Het is niet altijd
makkelijk om deze te accepteren en er goed mee
om te gaan. Middels het KernTalentenonderzoek
wordt duidelijk hoe jij en je partner in elkaar zitten.
Je wordt uitgedaagd anders naar jezelf en je partner
te kijken en beter met elkaar om te gaan. Het
KernTalentenonderzoek is een goede start om met
elkaar realistische doelen te stellen.

Hoe gaat het in zijn
werk?
Ik verwerk en analyseer de resultaten van de door
jou thuis ingevulde online vragenlijst. Het invullen
doe je zonder overleg met je partner. Vervolgens
neem ik de lijst los van elkaar in een gesprek van
3 uur met je door. Aansluitend krijg je de eerste
uitkomst te horen.

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 KernTalentencombinatie. 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 dat 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!

Sleutel naar herstel

Jullie relatie staat of valt met het omarmen van elkaars
KernTalentenproﬁel. Mocht blijken dat jullie na een
KernTalentenonderzoek nog hulp nodig hebben, dan
kan je heel gericht aan de slag. Je weet immers wie je
bent en wie je partner is.

Uit het KernTalentenonderzoek
van Marian blijkt dat zij meer dan
gemiddeld behoefte heeft aan
complimenten en erkenning.
Helaas heeft haar partner een proﬁel
waaruit blijkt dat juist dit hem erg
veel energie kost. Nu Marian dit weet
is het aan haar om te aanvaarden dat hij anders is.
Ze beseft dat als hij haar een compliment geeft dat
het hem echt moeite kost! Haar partner heeft een
proﬁel met andere kwaliteiten die ze nog niet zo
in de gaten had. Dat wat je wel en niet doet krijgt
zo een heel andere lading. Nadat dit voor hen
duidelijk werd kwam er ruimte en nieuwe hoop!

De uitkomst verwerk ik in een persoonlijk, dus op
maat gemaakt verslag. Beiden krijgen een eigen
verslag per post thuis gestuurd. Nadat dit verslag
goed bestudeerd is, laat je me weten dat je klaar
bent om het samen door te nemen. Dit kan samen
met je partner, maar ook los van elkaar. Het vergt
tijd om de uitkomsten handen en voeten te geven
en op een andere manier naar jezelf en je partner
te kijken. Afhankelijk van jullie wensen spreken
we van te voren af hoeveel sessies we daarvoor
nemen.
Wil je meer weten?

Neem contact op me Alychet van der Hooning
voor informatie en toelichting.
info@alychetvanderhooning.nl
www.braakmanvanderhooning.nl

vormgeving michaëla geerdsema

