
COUNSELORS  
TABLE

O W N  Y O U R  L I F E . t a l e n t n o m a d s . n l

T A L E N T N O M A D S

SAMENVATTING 
DUUR Jaarlijks: 2 keer een dag met andere 
 Senior Counselors (inclusief diner) en 
 2 supervisie gesprekken met een supervisor

LOCATIE volgt

WANNEER kijk op de website voor actuele data

INVESTERING € 975,- excl. 21% BTW, incl. verblijfskosten

Algemene voorwaarden en AVG
Bij onze programma’s zijn de ‘Algemene voorwaarden van Talent Nomads’ 
van toepassing. Wij sluiten aan bij de eisen van de ‘Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

INTERESSE? 
Schrijf je in via de 

website of mail ons 
voor meer info.

RESULTAAT VAN HET PROGRAMMA
Deelname aan de Counselors Circle duurt net zolang als jij 
wilt. Enkele voordelen:

• je blijft je ontwikkelen in de rol van Senior Counselor

• je hebt een netwerk met sparringpartners van hetzelfde 
niveau

• je leert van de andere counselors

• je wordt een meester in softskills en sociale 
vaardigheden

• blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en 
interessante sprekers

• je mag gebruik maken van individuele supervisor- en 
coachingsessie

HET PROGRAMMA
Het programma is maatwerk. Elk half jaar ontmoeten we 
elkaar en elkaar half jaar heb je een supervisie gesprek. 

Insights Discovery
Vanuit het Senior Counselors programma heb je ervaring 
met dit instrument. Elke drie jaar bieden we je de 
mogelijkheid om een nieuw profiel op te stellen. De kans is 
aanwezig dat je in de tussentijd je gedrag hebt aangepast 
door de ervaringen die je hebt opgedaan. 

Schuif aan tafel bij de andere Senior Counselors. 
Daar worden verhalen verteld, ervaringen gedeeld, 
ondersteuning gevraagd, gasten ontvangen, discussies 
gevoerd meningen bijgesteld. Daar wordt gereflecteerd, 
geleerd, gelachen en lekker gegeten. 

De Counselors Table levert een voortdurende verdieping 
voor deelnemers van het Senior Counselor programma. 
Als lid heb je de mogelijkheid elkaar twee keer per 
jaar te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten worden 
live casussen besproken, nodigen we sprekers uit en 
wisselen ervaringen van het afgelopen kwartaal uit. 
Tussentijds hebben je twee keer per jaar een supervisie 
gesprek met een ervaren senior counselor.

DOELGROEP
Voor iedereen die: 

• ouder is dan 50 jaar

• heeft deelgenomen aan het senior counselor program

• het lef heeft om een persoonlijke zoektocht aan te gaan

• nog meer wil bijdragen aan de wereld

• de rol van Senior Counselor wil verdiepen

• regelmatig met andere Senior Counselors wil sparren

• op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen


