
Programma kracht
Zo ga je aan de slag met:

Ontdek iemands unieke  talenten  
en verborgen kwaliteiten
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Programma kracht
Medewerkers bepalen de wendbaarheid en slagkracht van een 
organisatie. Hoe kunnen zij zich het beste inzetten om gestelde 
ambities en doelen te realiseren? Hoe kunnen zij elkaar versterken 
en optimaal presteren? Door te doen waar ze goed in zijn. Het gaat 
erom mensen te waarderen voor wat ze kunnen in plaats van veel 
geld, energie en tijd te besteden aan hun tekortkomingen. Richt 
je dus vooral op hun unieke talenten en verborgen kwaliteiten: 
talentmanagement voor iedereen.

Het doel van het Programma Kracht is de 
toe gevoegde waarde van medewerkers te 
optimaliseren. Dit programma doet dit door op 
zoek te gaan naar waar ze goed in zijn en hun 
verborgen kwaliteiten boven water te halen. 
Het programma geeft antwoord op vragen als: 
Wat zijn mijn unieke krachten? Hoe kan ik mijn 
krachten en potentieel nog meer benutten? 
Welke werkzaamheden en projecten passen het 
beste bij mij? Wat is mijn toegevoegde waarde 
voor de organisatie?

HET PROGRAMMA VOOR MEDEWERKERS 
BESTAAT UIT DRIE STAPPEN:

1. Weet wat jouw persoonlijke waarden zijn… 
en hoe deze naar voren komen in je werk  

Je kunt direct met het programma van start in je 
eigen dossier. Hierin vind je alle informatie die 
je nodig hebt. Je begint met een verkenning van 
jezelf. Als eerste stap in dit programma ga je na 
wat jij echt belangrijk vindt in werk en wat jou 
motiveert.

2. Onderzoek je kracht en talent… en vraag 
feedback aan anderen  

In deze stap krijg je met behulp van een aantal 
vragenlijsten en opdrachten zicht op jezelf. Wie 
ben je? Waar ligt jouw kracht? Je maakt zelf de 
krachtveldenvragenlijst en vraagt feedback aan 
anderen. Je ziet of anderen je kracht op dezelfde 

manier ervaren als jijzelf en op welk krachtveld 
je vooral excelleert: Denkkracht, Slagkracht, 
Stuurkracht, Sociale kracht of Persoonlijke kracht. 
Daarnaast leg je de verbinding met je successen. 
Wat zorgt ervoor dat jij succesvol bent?

3. Maak je persoonlijke Pitch… en kom in actie  
Het programma resulteert in een presen

tatie, zodat je het na afloop van het programma 
met anderen over je kracht kunt hebben en deze 
daadwerkelijk aan de buiten wereld kunt laten 
zien. Je maakt in je presentatie een pitch waarin 
je je eigen kwaliteiten beschrijft en aangeeft wat 
jij anderen te bieden hebt en wat je toegevoegde 
waarde is voor de organisatie. Daarnaast kom je 
tot actie punten om nog meer in je kracht te staan 
en je verder te ontwikkelen. 

Het programma wordt ondersteund door de 
benodigde informatie vooraf. Je kunt het als 
medewerker zelfstandig doorlopen of met 
onder  steuning van een coach die je helpt met de 
vertaal slag van de resultaten en je feedback geeft 
op je presentatie.

“De feedback van anderen kan je 
dingen laten zien die je zelf niet 
had verwacht, zodat je kunt kijken 
hoe je die kwaliteiten meer tot 
hun recht kan laten komen.”
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E RVA R I N G E N D E E L N E M E RS

“Het is gemakkelijker om mijn richting te bepalen 
nu ik weet waar ik écht goed in ben.”

“Ik vond het behoorlijk confronterend om te 
zien dat ik eigenlijk best negatief over mezelf 
denk, terwijl anderen juist aangeven dat ik veel 
kwaliteiten heb. Ik merk dat ik door alle feedback 
meer vertrouwen in mezelf heb gekregen.”

“Mijn vermoeden van waar mijn kracht ligt, werd 
bevestigd. Ook heb ik door het programma inzicht 
gekregen in hoe ik mijn talent kan koppelen aan 
werk. Ik neem nu initiatieven op gebieden die 
goed bij me passen”

WAT M A A K T H E T P RO G R A M M A K R AC H T 
VA N E E L LO O U N I E K?

• Het biedt input voor een gesprek over wat 
een medewerker te bieden heeft en hoe deze 
unieke eigenschappen het beste aansluiten bij 
de werkzaamheden en doelstellingen van de 
organisatie.

• Het verschaft deelnemers een eerlijk en 
onderbouwd beeld van kwaliteiten en 
talenten door de inzet van feedbackgevers.

• Het is ontwikkeld vanuit de laatste (weten
schappelijke) inzichten in het stimuleren van 
proactief loopbaangedrag bij deelnemers.

• Gerenommeerde vragenlijsten en kwalitatieve 
reflectieoefeningen vormen een stevige 
fundering.

• Het ePortfolio biedt een gebruiksvriendelijke 
werkomgeving die deelnemers zelfstandig 
doorlopen. Op gezette momenten hebben ze 
reflectiegesprekken met hun coach.

• Voor adviseurs vormt het programma een 
mooie basis voor hun dienstverlening waarbij 
ze zich op de kwalitatieve gespreksmomenten 
kunnen concentreren.

VO O R W I E I S  H E T P RO G R A M M A 
K R AC H T I N T E R ES SA N T?

• Voor medewerkers die meer uit zichzelf willen 
halen en daarom meer zicht willen krijgen op 
hun kwaliteiten.

• Ter ondersteuning van Talent Management 
programma’s of Traineeships.

• Voor medewerkers die hun talenten willen 
leren kennen, om deze vervolgens in te 
kunnen zetten voor de organisatie.

• Voor organisaties die de kwaliteiten van hun 
mede werkers effectiever en duur zamer willen 
benutten en taken bij de juiste mensen willen 
leggen.

• Voor organisaties die de aanwezige (verborgen) 
talenten beter willen inzetten voor de werk
zaamheden en richting van de organisatie.

• Voor coaches die medewerkers begeleiden bij het 
versterken van hun zelfinzicht en zelf vertrouwen 
om zo meer in hun kracht te gaan staan.

Meer weten over Programma Kracht?
Bel ons op 088100 47 77 of mail naar 
support@eelloo.nl. Op onze website kun je 
een demoaccount aanvragen
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