ITM©: Integral Talent Management
= Creating System Value (CSV)

NIEMAND GAAT
VERANDEREN
(her)ontdek jouw natuurlijke talenten en ga ze gebruiken

ORGANISATIE: START BIJ DE TOP
4D© Talenten-koffertje
Jullie gaan, als hoogste orgaan van een organisatie,
- individueel én blind - jullie natuurlijke talenten bepalen, jullie
zijn de leiders hierin. Investering per individu: 1,5 uur.

I AM NOT
CHANGING WHO I
AM, I AM JUST
FINALLY
FIGURING IT OUT

Het is namelijk altijd goed zoals je bent. Zit iedereen echter op
de goede plek? Word je gelukkig van wat je doet en waar je bent
vanuit jouw intrinsieke motivatie?
Geef het voorbeeld voor (ver)anderen, doe het anders ....

COMBINEER DE TALENTEN TOT EEN TEAM
4D© Team Talenten Matrix
Combineer de individuele natuurlijke talenten van de team-leden
in dé ideale 4D© Team Talenten-matrix.
Geloof ons niet op ons 4D©-woord, probeer het eerst uit, speel
ermee.

SPEEL MET HET TEAM & DE TALENTEN
4D© Team Talenten Game
Pak een case/scenario uit jullie organisatie.
Hoe zouden jullie deze 'spelen' vanuit jullie natuurlijke talenten
(nt) in plaats vanuit jullie huidige functie (hf)?
Bedenk hierbij:
hf < nt = risico: burn-out (te weinig eisen)
hf = nt = resultaat: happy jij en beste resultaat voor organisatie
hf > nt = risico: overspannen (te veel eisen)

RESULTAAT: OLIEVLEK-WERKING
4D© = ervaren/voelen = play-ducation = #fun
Jullie hebben nu zelf als team ervaren hoe heerlijk het is om
vanuit jullie natuurlijke talenten te 'spelen', het voelt niet
eens als 'werken', het gaat vanzelf. Stel je voor dat iedereen
in jullie organisatie dit zou mogen ervaren. Wat zou dit voor
effect hebben op jullie resultaten, op jullie geluk?
Creating System Value vanuit Integral Talent Management©.
Een klassieke win-win.
NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
CHIEF TALENT OFFICER:
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