
Jaartraining Master of Talent
In zes stappen naar natuurlijk,

inspirerend leiderschap

 



De arbeidsmarkt draait steeds minder om cv’s en steeds meer  

om talenten. Want juist die blijven ook tegen de achtergrond  

van razendsnelle veranderingen kaarsrecht overeind.  

De leiders van de toekomst zijn dan ook die professionals die 

zich bewust zijn van hun eigen talent en de kunst beheersen dit 

op een natuurlijke, oorspronkelijke wijze in te zetten. Om zelf 

succesvol mee te bewegen en te groeien, maar ook om talent in 

anderen te herkennen en te stimuleren én om bij te dragen aan 

maatschappelijke doelen. Daarin schuilt het ware meesterschap.

Het vakmanschap voorbij

Met de jaartraining Master of Talent ontwikkel je dit meesterschap: 

een authentiek gezag dat gebaseerd is op zelfkennis, 

onderscheidingsvermogen en een heldere kijk op wat werkelijk 

belangrijk is in het leven. Een inspirerend leiderschap dat niet  

is aangeleerd maar zich van binnenuit aandient, als het bijproduct 

van passie. En dat je in staat stelt om altijd je eigen weg en de 

juiste plek te vinden. 



Wat levert de training 
Master of Talent je op?

-  Zelfinzicht en zelfvertrouwen: 

  je ontdekt wat jouw kerntalent is en onder welke omstandigheden 

 – cultuur, werkveld, missie, balans – dit optimaal tot bloei komt;

-  Duurzame inzetbaarheid:

  je kunt je talent effectief toepassen in veranderende omstandigheden;

-  Natuurlijk leiderschap: 

  je ontwikkelt leiderschapskwaliteiten, niet door anderen te kopiëren, 

maar door af te stemmen op je omgeving;

-  Balans: 

 tussen ratio en gevoel, ziel en zakelijkheid, maar ook tussen werk en privé;

-  (Organisatie)sensitiviteit: 

  je leert snel te doorgronden wat wanneer nodig is in een organisatie en 

voelt aan hoe je verandering in gang kunt zetten zonder weerstand;

-  Onderscheidingsvermogen: 

  je bent in staat talent bij anderen te herkennen en hen dáár in te zetten 

waar zij het beste tot hun recht komen.

 



Het trainingsprogramma 
Scholing van de geest

Master of Talent is een intensieve opleiding gericht op ‘scholing van de geest’, 

waarin trainingsdagen gecombineerd worden met intervisie en individuele 

coaching. Verspreid over het jaar volg je zes meerdaagse modules (vijf 

blokken van twee dagen en één vierdaagse retraite) met elk een vastomlijnd 

thema. Tijdens deze bijeenkomsten ga je samen met andere deelnemers in 

verschillende werkvormen aan de slag. Oók met je eigen vraagstukken en 

uitdagingen, zodat je wat je leert direct in de praktijk kunt brengen.  

In de individuele coachings- en supervisiesessies ga je samen met een ervaren 

loopbaanconsulent van Van Ede & Partners verder de diepte in.

Blok 1: Respons-ability

De samenleving staat voor grote opgaven op allerlei vlakken. Dat vraagt 

om respons-ability, om het vermogen hiervoor ons talent aan te spreken. 

In dit blok, dat tegelijkertijd de introductie vormt op de jaartraining, zet je 

hierin belangrijke stappen. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en 

visieontwikkeling. Via oefeningen, reflectie en interactie in de groep krijg je 

helder wat jouw kerntalent is, jouw basis voor natuurlijk leiderschap. Én wat 

jouw leervraag is om de komende tijd aan te werken.

Blok 2: Meesterschap

Wie een muziekinstrument wil bespelen, moet oefenen om de techniek te leren 

beheersen. Toch draait het uiteindelijk niet om de techniek; het is iets anders wat 

raakt en ontroert. Een meesterschap dat de techniek overstijgt, dat voortkomt 

uit helderheid, wijsheid en compassie. Als meester ben je niet meer gevangen 

in je eigen psychologische denkraam, belangen en behoeften, maar heb je een 

ruimer, hoger perspectief. In dit blok leer je af te stemmen op jouw innerlijke 

bronnen van wijsheid en je rol in te nemen als ‘meester’. En hoe je vanuit 

openheid en helderheid in verbinding kunt zijn.

Blok 3: Balans

Leiders die in balans zijn, kunnen positieve energie geven aan veranderprocessen 

en de mensen om hen heen. Het vinden en vasthouden van balans tussen werk 

en privé, ziel en zakelijkheid, hoofd en hart, begint met je bewust te worden 

van je automatische patronen van denken, beleven en handelen. Dit helpt om je 

minder te laten leiden door wat je frustreert en blokkeert. Deze module bouwt 

voort op de laatste inzichten uit de positieve psychologie, neurowetenschappen 

en mindfulness en geeft je handvatten om je valkuilen onder ogen te zien en 

los te komen van pijnlijke ervaringen uit het verleden die aan die valkuilen ten 

grondslag liggen. Zo ga je meer vrijheid ervaren in je doen en laten. Ook in 

uitdagende situaties. 



Blok 4: Leiderschap

In essentie heeft iedereen alle leiderschapskwaliteiten in zich. Zowel de 

meer ‘masculiene’ leiderschapskwaliteiten - denk aan daadkracht en risico’s 

nemen - als de ‘feminiene’, zoals inlevingsvermogen, mensgerichtheid en 

samenwerkingsgezindheid. En alles daartussenin. In dit blok ontdek je hoe 

je die uiteenlopende kwaliteiten effectief inzet: wat kun je ermee? Hoe 

werkt dat voor jou? Wanneer zet je wat in? Hoe wend je de dialoog aan als 

leiderschapstool? Je leert leiden vanuit Talent en Meesterschap en omgaan 

met macht, gezag en kracht vanuit innerlijke rust en helderheid. 

Blok 5: Vrij bewust-zijn - retraite

Met de groep trek je eropuit, met als doel: echt met jezelf in contact komen, 

‘Worden in Zijn’, en daardoor in verbinding met anderen. Omdat je durft te 

laten zien wie je bent en het vertrouwen hebt dat dat goed is. Deze retraite 

is een oefening in buiten spelen, in ervaring van vrijheid, via meditatie 

en scholing van vrij-bewustzijn. Zo kun je vanuit je eigen innerlijke kracht 

keuzes maken en leren dit te omarmen als vertrekpunt van jouw verdere 

ontwikkeling.

Blok 6: Purpose, goed-doen

Werken gaat allang niet meer om brood op de plank; betekenis is een 

wezenlijke component geworden. In dit blok speelt die zingeving een 

belangrijke rol: hoe ga je om met de vragen van je omgeving en de 

toekomstige vragen in jouw werkveld? Waar vind je jouw persoonlijke 

antwoorden op de grote thema’s die je ontmoet in jouw werk? Hoe geef 

jij jouw respons-ability vorm, nu en gericht op de toekomst? Je kiest je 

persoonlijke thema dat jou motiveert, het thema dat jouw toekomstige 

inzetbaarheid mag ‘begeleiden’. Om zo te komen tot geïnspireerde 

inzetbaarheid als basis van je creatiekracht.



Verdieping en individuele coaching

Tijdens het trainingsjaar krijg je ruim de gelegenheid om aan je eigen 

leervraag te werken. Met als extra voordeel dat je je kan laten inspireren 

door de andere deelnemers, die met een frisse blik met je meekijken en 

meedenken. Rondom elke module krijg je relevante artikelen, presentaties 

en checklists mee als naslagwerk, en opdrachten waarmee je wat je geleerd 

hebt direct in de praktijk kunt brengen. Daarnaast neem je deel aan een 

intervisiegroep en ga je samen met een loopbaanconsulent van Van Ede & 

Partners in individuele coachingsessies verder de diepte in. Daarmee ben je 

verzekerd van een sparringpartner op niveau: veel van onze coaches hebben 

óók een eigen onderneming of een stevige functie in het bedrijfsleven of bij 

de overheid. Hun kracht schuilt in een combinatie van vak- en mensenkennis, 

werk- en levenservaring en oprechte belangstelling. Deze kennis en ervaring 

nemen ze mee in hun individuele sessies met jou.



Doelgroep
Deze jaartraining is voor ervaren managers, ondernemers, bestuurders, 

directeuren en professionals die de nodige levenservaring hebben en 

al wat aan persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie gedaan hebben. 

Voor deelnemers die nieuwe wegen willen verkennen, verbinding willen 

maken en het verschil durven te maken. 

Praktische informatie
De jaartraining Master of Talent bestaat uit:

 - 6 meerdaagse modules (14 trainingsdagen in totaal)

 - deelname aan een intervisiegroep die 4 keer bij elkaar komt

 - 5 individuele coachingsessies. 

Kosten
De kosten voor de gehele jaartraining bedragen € 9.250 exclusief 

btw en exclusief accommodatiekosten. Van Ede & Partners regelt 

de accommodaties, de kosten daarvan worden separaat in rekening 

gebracht.

Meld je aan voor een informatieavond
Van Ede & Partners organiseert regelmatig informatieavonden over  

de jaartraining Master of Talent. Hiervoor kun je je aanmelden via 

events.vanede.nl/home. 



Onderstaande quote van Einstein maakt al ruim 40 jaar 
deel uit van de inspiratiebronnen van Van Ede & Partners: 

“A human being is part of a whole, called by us the 
‘Universe’, a part limited in time and space. He experiences 
himself, his thoughts and feelings, as something separated 
from the rest - a kind of optical delusion of his consciousness. 
This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our 
personal desires and to affection for a few persons nearest 
us. Our task must be to free ourselves from this prison by 
widening our circles of compassion to embrace all living 
creatures and the whole of nature in its beauty.”

Ook beschikbaar als In Company training

Deze training kan ook in z’n geheel in company worden aangeboden. 

Desgewenst kan Van Ede & Partners voor u een maatwerkprogramma 

samenstellen – waarin het programma zoals hierboven beschreven  

de basis vormt.



Onze vestigingen
Wil je meer weten over Master of Talent of andere trainingen? 

Neem dan contact op met de vestiging van Van Ede & Partners bij jou in de buurt.

Onze trainers

www.vanede.nl

Amsterdam 020 673 4039

Arnhem | Enschede 026 364 4111

Breda 076 565 6509

Den Haag 070 351 4011 

Eindhoven | Maastricht 040 245 7220

Dinja van Gestel

Marjorie Pennings

Egbert Brons

Rogier Huffnagel Mark Jacobs

Elise van Doorne

Victor Muller

Groningen 050 312 3485

Rotterdam 010 412 0022

Zeist 030 693 2446

Zwolle 038 421 0288
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