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Assessment van aangeboren KernTalenten 

Er zijn momenten in een leven waarop een systematisch ontdekkingstocht naar de eigen grondmotieven en 

mogelijkheden van betekenis is. 

Wat is de rode draad in mijn leven? Wat is de kern van mijn persoonlijkheid, mijn aard, wat motiveert mij, 

hoever strekt zich mijn potentieel? Hoe heeft mijn persoonlijke geschiedenis mij gevormd en wat betekent dit 

voor mijn toekomst en mijn huidige situatie? 

Wanneer een persoon op deze wijze stil wil staan bij zichzelf, is een assessment volgens de CoreTalents-

methodiek een goede keus. 

 

De veelzijdigheid van de KernTalentenAnalyse 

Jouw persoonlijke KernTalenten constellatie biedt inzicht in energie verliezende en energie creërende 

activiteiten bij de kantelingen van het leven.  

Denk hierbij aan het verlies van een dierbare of omgaan met een plotselinge ziekte.  

Kennis van je KernTalenten helpt je ook om de juiste keuzes te maken op alle belangrijke momenten in je 

leven: van studiekeuze tot loopbaan of bij een (naderende) bore-out of burn-out en privérelaties. 

 

Het geheel van de CoreTalents-Analyse vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterke en kleine 

KernTalenten, je al dan niet ontwikkeld potentieel en je intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan. 

 

De CoreTalents-Analyse bestaat uit: 

o Een intakegesprek waarin we samen de vraag verkennen en afspraken maken voor het vervolg 

o Een sessie waarin je jouw eigen KernTalenten in kaart brengt 

o Een diepte-interview 

o Een uitgebreid, persoonlijk op maat gemaakt verslag 

 

Algemene info CoreTalentsAnalyse 

o De analyse behelst 4 sessies 

o +/- acht gespreksuren (verdeeld over de sessies) 

o Korte doorlooptijd 

 

Vervolgtraject in persoonlijke begeleiding  

o Het omzetten van de uitkomsten in besluiten en plannen voor de toekomst 

 

De geldigheidsduur van de CoreTalents-Analyse is levenslang, de geldigheid van het advies is situationeel en 

beperkt zich tot de aanleiding en reden van de aanvraag.  

Een complete analyse is een betrouwbaar document bij impactvolle momenten en keuzes in iemands leven.  

 

Francie Lommen  

Gecertificeerd CoreTalents-Analyst | NOBCO Practitioner Coach 

 

Werk met je sterke punten en maak levens-, studie- of carrièrekeuzes die levenslang bij je passen. 

t: +31 (0)6 538 04 432 | e: info@francielommen.nl 
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