
Teambuilding ‘Een team vol talent’! 

preventie van burn-out 

 

In de teambuilding ‘Talentvolle teams’ gaan we op zoek naar de talenten van elkaar. Iedereen 

heeft talent, alleen zijn we zo gewend geraakt aan het ‘gap-denken’ dat we de aanwezige 

talenten vaak niet meer zien. We hebben ook vaak geen tijd om er actief naar op zoek te 

gaan. In deze teambuilding maken we er tijd voor.  

Werken vanuit passie, met goesting en energie, dat is wat er gebeurt als we voelen dat we 

onze talenten kunnen inzetten. 

We staan eerst stil bij wat een talent nu eigenlijk is, en waarom het zo belangrijk is. En wat is 

nu precies de link met het voorkomen van burn-out?  

Nadat we ieders talent ontdekt hebben, gaan we als team op zoek hoe we de talenten nu in 

de toekomst het best kunnen inzetten binnen het team.  

Hoe kunnen we het team nog performanter maken door gebruik te maken van ieders talent? 

Deze teambuilding zorgt voor een sterker team waarin elk teamlid tot zijn recht komt en het 

waarbij het potentieel optimaal ingezet wordt. 

Bij deze teambuilding kan gewerkt worden met de methodiek van Kerntalentenanalyse. 

Reken dan op een extra kost en op extra tijd voor de individuele gesprekken die aan de 

teambuilding voorafgaan om de talenten van elke medewerker juist in beeld te brengen. 

Meer info over de methodiek van de Kerntalentenmethodiek vind je op www.coretalents.be 

 

Deze teambuilding is losgekoppeld van buitenactiviteiten, en ze kan ook in company gegeven 

worden.  Willen jullie toch graag de buitenactiviteiten erbij, maak daar dan melding van bij de 

aanvraag.  

 

Catering: 

• Catering wordt steeds apart doorgerekend.  

Wie? 

• Bedrijven profit en non-profit 

• Particulieren groepen 

Waar?  

• De teambuilding gaat door in onze trainingsruimte te Zoutleeuw. 

• Wij werken ook samen met ‘Heerlijckyt Van Elsmeren’ te Geetbets en ‘De 
kasteelhoeve’ in Wange. Deze kosten worden apart doorgerekend.  

• Indien buitenactiviteiten worden voorzien, kan deze teamdag ook doorgaan op ons 
terrein te Geetbets.  

Prijs?  

http://www.coretalents.be/


• Vraag info aan via info@overleef.be 
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