
DE WEG NAAR 
JOUW TALENT



INHOUDSOPGAVE



INTRODUCTIE



WAAR KOMT MIJN PASSIE VANDAAN?



HUISJE, BOOMPJE, BORE-OUT…



DOPAMINE, WAT KUN JE ERMEE?



BESTE VERSIE VAN JEZELF?



4 LEVEL COACHING



DE 5 FUNDAMENTALS VAN 
MÖLLMANN

In de training/coaching zoeken we naar jouw talenten en daarbij hanteer ik 

de 5 Fundamentals van Möllmann. Deze gaan je helpen bij de ontwikkeling 

van je talent. 

Ze bieden houvast om afgewogen beslissingen te kunnen nemen. 

1) Visualiseer je doel op een positieve manier

2) Leef bewust, en vermijd de automatische piloot 

3) Wees nieuwsgierig 

4) Deel en geef!

5) Gebruik humor en relativeer

VISUALISEER

LEEF BEWUST

WEES 
NIEUWSGIERIG

DEEL EN GEEF

GEBRUIK 
HUMOR



De Ideale Prestatie Status (I.P.S.)

Als je je talent hebt ontdekt, kun je het gaan ontwikkelen. De ontwikkeling van je talent komt het beste tot zijn recht onder ideale omstandigheden. In de 

topsport heet dit I.P.S.: Ideale Prestatie Status. Dit geeft het ideale niveau aan waarin een sporter topprestaties neer kan zetten. Deze status, of Flow, kan 

ook worden toegepast voor teams en individuen in het bedrijfsleven.

De I.P.S. heeft direct invloed op de prestatie. Om nu de volgende stap te maken die helemaal bij je past, is het van belang dat we op zoek gaan naar 

jouw Ideale Prestatie Status. 

I.P.S. heeft betrekking op alle niveau’s van het mens zijn, 

zoals:

- Het lichaam

- De geest

- De emotie

- De creativiteit 

- Het spirituele 

I.P.S. laat je talent optimaal tot zijn recht komen. I.P.S. kun je bereiken 

door: 

- Uitgedaagd te worden

- Positieve emoties, zoals plezier, te ervaren

- Te focussen en alert te zijn

- Te ontspannen

- Vertrouwen te hebben



WAT HEEFT EEN ROMANESCO MET 
BETROKKENHEID TE MAKEN?

Tip 5) Zorg dat elk onderdeel van de organisatie gelijk staat aan de totale organisatie voor wat betreft visie en doelstelling.



PECH ONDERWEG?



WAARMEE KAN IK JOU OF JOUW BEDRIJF MEE HELPEN?



HEB JE EEN VRAAG?


