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Bedrijfspresentatie 

Brain Talk is een jong en vernieuwend bedrijf met 
een doelgerichte aanpak om mensen en organisaties 
meer inzicht in zichzelf en anderen te laten verkrijgen. 

Wij kunnen van dienst zijn bij job coaching en zelfontplooiing. 

 

Brain Talk 

“Verder komen met de juiste hulp” 

Door praten meer bereiken 
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Bedrijfspresentatie 

Onze werkwijze is pragma-
tisch te noemen. We staan 
met beide benen op de 
grond en gaan voor het re-
sultaat.  

Het resultaat komt altijd uit de persoon waar wij mee werken. Dat is wat ons voldoe-

ning geeft. De middelen om het resultaat te bereiken zijn uiteenlopend. Wij gebrui-

ken naast onze gedegen kennis altijd onze creativiteit om tot een gepaste aanpak te 

komen. Humor, durf en lef zijn standaard ingrediënten van onze aanpak. Ook het niet 

direct voor de hand liggende is wat onze werkwijze bijzonder maakt. Immers, als het 

voor de hand liggend is, dan kun je het zelf meteen aanpakken en heb je verder nie-

mand nodig. 

Verbinden 

Door praten meer bereiken 

“Wat is mijn rol binnen het geheel.” 
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Bedrijfspresentatie 

Daar waar het gaat om optimalisatie van het huidige 
functioneren of de geschiktheid voor een andere 
functie, met de denkvoorkeuren analyse wordt snel 
en grondig inzicht hierin verkregen.   

Vragen waar Brain Talk je veel meer inzicht in kan 
geven en met behulp van coaching op de juiste koers 
kan worden afgestemd. 

“Haal het beste uit jezelf als je voor belangrijke beslissingen staat.” 

Uitdaging 

Door praten meer bereiken 
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Bedrijfspresentatie 

Als je op het punt bent aangekomen dat 
je je afvraagt of je op het juiste spoor 
bent. Keuzes uit het verleden hoeven je 
niet per definitie in een hokje te plaat-
sen. 

Wil je weten wat er nog meer mogelijk is 
voor je carrière? Weet dat je na de ver-
andering al meteen kunt gaan genieten 
van je nieuwe situatie. 

 

Job coaching 

Door praten meer bereiken 

 Nieuwe wending in je carrière 
 Dreigende burn-out 
 Dreigende bore-out 
 Sollicitatie 
 Promotie 
 Inzicht in je mogelijkheden 

Wanneer 
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Bedrijfspresentatie 

De BT Personal Suite bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

 Intake 
 Online interview 
 Feedback 
 Evaluatie 

Brain Talk Suites 

De BT Business Personal Suite 

 Premium bestaat uit de volgende on-

derdelen: 

 Telefonische intake 
 Doelstellingen formuleren 
 Online interview 
 Feedback 
 coaching 
 Evaluatie 

BT Personal Suite  

BT  Personal Suite Premium 

Door praten meer bereiken 
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Bedrijfspresentatie 

 Het doel wordt door de 
jezelf bepaald. 

 De enquête legt de denk-
voorkeuren vast en geeft 
geen waarde oordeel. 

 Er is geen sprake van goed 
of fout. 

 De analyse is werk georiënteerd. 
 Het doel is om nieuwe vaardigheden en persoonlijke groei 

te ontwikkelen. 

“Komt mijn ziel nu bloot te liggen?” 

Feiten 

Door praten meer bereiken 
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