
‘LEEF JE TALENT!’

Annemarie Labinjo
Master Coach en Bewegingsexpert

“Ik geloof dat je niet alleen uit je hoofd leert, 
maar ook vanuit je hart, waardoor je talent  
volledig is. Ik heb 17 jaar ervaring als  
professioneel danser bij onder meer het  
Scapino Ballet Rotterdam en heb geleerd  
hoe je succes kunt herhalen en je talent tot  
leven kunt brengen. Ik maak gebruik van de 
creativiteit van het theater, de performer en  
de kennis van zowel verbale als non-verbale 
communicatie om mensen en organisaties  
te helpen hun doelen te bereiken. De theorie 
die ik hanteer binnen mijn workshops en  
coaching maakt dat mensen kunnen werken 
vanuit hun mogelijkheden. Ik ben ervan over-
tuigd dat het systeem met de meeste keuzes 
de meeste mogelijkheden creëert en daarom 
pas ik een brede schaal van verschillende 
coachings technieken toe, waaronder  
adem halingstechnieken, hartcoherentie  
en diverse interventies.”
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Ieder mens heeft talent. Een specifieke mix  
van kwaliteiten die iemand uniek maakt.  

De kunst is om die talenten te kennen,  
herkennen en performen. Het ontwikkelings
programma ‘Leef je talent ’ laat jou je unieke 

talenten ontdekken en performen.  
Biedt een unieke combinatie tussen hoofd  

en hart. Oftewel, weten en voelen.  
Door beweging en beleving.



Joan Nunnely
directeur/eigenaar  
Eye For You Human Resource Consultancy

“Ik haal voldoening uit het stimuleren van kwaliteiten en 
talent bij anderen, kennisoverdracht en helder commu-
niceren. Deze vaardigheden zet ik in als professional, 
projectmanager, adviseur en trainer. Het inbrengen van  
creativiteit en diversiteit binnen een project ontluikt 
mijn passie als professional en ondernemer. Mijn aan-
pak is oplossings gericht, vriendelijk en inlevend, met  
gevoel voor politiek. Ik heb plezier in het analyseren van 
een vraagstuk en schrik er niet voor terug om me te  
verdiepen in nieuwe vakgebieden. Mijn specialismen zijn 
HR vraagstukken, Loopbaanadvies, -Begeleiding, Talent-
onderzoeken, Adviseren bij Mobiliteit & Employ ability. 
Mijn kernwaarden zijn samenwerking, betrokkenheid, 
integriteit en oprechte belangstelling. Verder vind ik  
humor en relativeringsvermogen belangrijk en werk 
ik op een praktische en oplossingsgerichte manier.”

Nurlaila Karim
zangeres en musicalactrice

“Mijn geluk is dat ik van mijn hobby m’n beroep heb kunnen 
maken. Toen ik de kans had om van mijn talent ‘werk’ te  
maken, ben ik op zoek gegaan naar de essentie. Waarom  
is dit mijn talent? Hoe kan ik het plezier (her) vinden en  
behouden? In mijn workshop gaan we hierop in. En als je  
dan je talent herkent, hoe zet je dat in en borg je het plezier?  
En hoe laat je de talenten van jouw collega jou inspireren 
waardoor je zelf groeit en de ander ook de ruimte geeft zijn 
talent te laten zien? De essentie van mijn workshops is  
samenwerken, luisteren en je eigen stem behouden zonder 
een ander onder te sneeuwen. Dit alles zal ik vanuit mijn  
vakgebied aanbieden, want zingen is nu eenmaal mijn talent.” 

AANPAK
Allereerst gaan we aan de slag met een profiel
analyse. Deze richt zich op jouw Talenten,  
Motivatie, Aanleg en Interesse. De analyse geeft 
jou niet alleen een helder en uniek zelfinzicht. 
Je gaat nog een level verder: professionals uit 
de kunst en coachingwereld nemen jou mee  
in hun beweging en performance, zodat jij je  
talenten kunt verankeren. 
 
Uiteindelijk draait het hier om. Zo ben je straks 
in staat om vanuit je eigen kracht, jouw kansen 
te nemen en jouw mogelijk heden optimaal te 
benutten.

MELD JE NU AAN
Wil je weten wanneer de trainingen van start 
gaan of je direct opgeven, neem dan contact  
op met Eye for You via luis@eyeforyou.net.  
Of bel 010 22 10 315.

‘Leef je talent’ is een exclusief ontwikkelings -
programma gebaseerd op persoonlijke aandacht 
en begeleiding door topprofessionals. 
Het programma wordt mogelijk gemaakt door 
Eye For You Human Resource Consultancy.
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