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Neem de regie over je carrière

VIP PROGRAMMA
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Als ervaren professional of leidinggevende heb je jarenlang 
goed gefunctioneerd. Je hebt veel kennis en ervaring en daar 
word je ook om gewaardeerd. En je wilt je verder ontwikkelen. 
Je voelt aan alles dat je toe bent aan een volgende cruciale stap 
in je carrière.

NEEM DE REGIE 

OVER JE CARRIÈRE



TVIP programma: ‘Top met je talent’

o Hoe kun je verder groeien, zodat je excelleert? 

o	 Welke	vervolgstap	past	bij	je	ambities?	

o	 Waardoor	onderscheid	jij	je	en	welke	rol	past	daarbij?	

o	 In	welke	omgeving	kun	jij	excelleren?

o	 Hoe	realiseer	jij	je	volgende	stap?

VRAAG JIJ JE DIT AF?
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De oplossing heb je zelf in handen.  
Het ‘Top met je talent’ programma helpt je om die te 
ontdekken en de strategie te bepalen voor je volgende 
stap.	Niet	door	te	kijken	wat	er	niet	is.	Maar	juist	door	
te	ontdekken	wat	je	al	in	huis	hebt	waardoor	jij	met	
vertrouwen de regie neemt over je verdere carrière.

“ Ik heb een nieuwe functie als directeur van een 

welzijnsorganisatie. Een functie die precies aansluit 

bij mijn talenten. En die mij weer heel veel energie 

en vertrouwen in de toekomst geeft. Zonder dit VIP 

programma had ik deze stap niet gezet.”

ESTHER LEENHOUTS

“ Wat ik vooral zo positief vind aan dit programma  

is de persoonlijke aandacht en de manier waarop 

Charlotte mij heeft uitgedaagd. Het stopt niet na  

het programma. Ik waardeer het VIP programma  

met een 9.”

BIANCA REUSSINK, RABOBANK
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VIP PROGRAMMA

Het ‘Top met je talent’ 

programma is een exclusief  

individueel programma 

voor professionals en  

leidinggevenden die op  

een kruispunt staan in  

hun carrière en die de  

juiste vervolgstappen  

willen maken.
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Je bepaalt je ambities en je stelt heldere doelen voor je  
ontwikkeling zodat je de gewenste resultaten haalt. 

Je ontdekt je top 5 talenten waardoor je concreet weet 
waar	jij	in	uitblinkt.

Je	ontdekt	in	welke	rollen	jij	je	onderscheidt	vanuit	je	 
kwaliteiten, zodat je concrete vervolgstappen in je carrière 
kunt zetten.

Je leert in welke omgeving je excelleert vanuit je talenten.

Je ontdekt wat je blokkeert in je groei en in het zetten van 
vervolgstappen en hoe je dat doorbreekt.

Je leert hoe je jezelf optimaal presenteert vanuit je talenten 
waardoor je de regie neemt in interactie met anderen én 
tijdens	sollicitaties.

Je	maakt	een	persoonlijk	stappenplan	waarmee	je	je	 
ambities en doelen realiseert.

WAT LEVERT  
‘TOP MET JE TALENT’ 

OP?
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“ Dankzij dit programma weet ik veel beter 

wat mij onderscheidend maakt. Aan het 

eind van het programma heb ik een mooie 

stap gezet. Charlotte levert echt maat werk 

en door haar achtergrond in de financiële 

sector begreep ze mij ook goed. Ik waar-

deer dit programma met een dikke 10!”

DANIJELA PILJIC, DE NEDERLANDSE BANK
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Talententest

Online talententest waarmee je je top 5 
talenten ontdekt.

Exclusieve VIP dag

Een hele dag individuele coaching op een 
prachtige locatie. Je vergroot je kennis over  
je talenten en je ontdekt in welke werkzaam-
heden	en	omgeving	jij	excelleert.	Je	bepaalt	
je strategie en acties voor je vervolgstap  
in een concreet plan. 

Voorbereidende opdrachten

Voorbereidende opdrachten zodat je 
concrete	resultaten	haalt	tijdens	de	VIP	dag	
en de coachsessies. 

Onbeperkte emergency coaching

Persoonlijke	telefonische	coaching	bij	 
praktische	vraagstukken	waar	je	tussentijds	
tegenaan loopt.

4 coachsessies

De	gesprekken	zijn	op	maat	en	plan	jij	in	 
op	het	moment	dat	jij	de	behoefte	hebt	
(bijvoorbeeld	ter	voorbereiding	sollicitatie
gesprek/ als je het vertrouwen verliest in 
jezelf waardoor je niet de juiste stappen zet/ 
omdat je vastloopt en in je oude patroon 
terugvalt/	etc.).	Je	krijgt	persoonlijke	coaching	
waardoor je je valkuilen doorbreekt en in 
actie	blijft	om	je	doel	te	bereiken.	

Plan van Aanpak

Persoonlijk	plan	van	aanpak	dat	houvast	
biedt	om	in	actie	te	blijven.	

2-Wekelijkse rapportage
Je	meet	je	resultaten	en	je	blijft	doelgericht	 
in actie. 

Literatuur

Je leert welke stappen je kunt zetten om  
te excelleren vanuit je talenten. 

‘TOP MET JE TALENT’  
OMVAT  

DE VOLGENDE ONDERDELEN:



“ Degene die 

je succesvol 

maakt,  

ben jezelf.”

Charlotte van Asseldonk
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Charlotte van Asseldonk is oprichter van de TalentenLeider. 
Charlotte	heeft	zelf	altijd	haar	eigen	keuzen	gemaakt	in	haar	
carrière. Ze is uit meerdere gouden kooien gestapt, waar haar 
omgeving	vaak	niks	van	begreep.	Altijd	vanuit	het	vertrouwen	
in zichzelf en vanuit haar ambitie om te excelleren, door haar 
talenten goed in te zetten.

Door haar jarenlange ervaringen als advocaat, als leiding-
gevende	bij	een	bank	en	als	ondernemer,	kent	Charlotte	 
het klappen van de zweep als geen ander. Dat maakt haar  
manier van werken praktisch en resultaatgericht. 

OVER  

DE TALENTENLEIDER

Charlotte van Asseldonk
06 53 91 32 54 
contact@detalentenleider.nl  
www.detalentenleider.nl
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