
Ontdek uw Ongekende Talenten! 
Een inspirerende cursus voor 55-plussers 

 

‘Ik ben net 50 jaar geworden en denk na over wat ik de komende jaren zou willen doen.’ 
‘De kinderen zijn bijna uit huis, ik krijg meer ruimte in mijn leven. Wat zal ik gaan doen?’ 
‘Straks als ik met mijn werk stop, wil ik actief blijven en nieuwe mogelijkheden ontdekken. 
Hoe pak ik dit aan?’  
 
Dit zijn vragen die veel mensen zich stellen als er een nieuwe fase in het leven nadert. Want 
hoe vult u uw nieuwe levensfase op een zinvolle manier in? Hoe komt u erachter wat u wilt 
en wat u kan? Om u te helpen uw talenten te ontdekken, organiseert Pluspunt, 
expertisecentrum voor senioren en participatie in samenwerking met DoorDeWijks de 
cursus Ongekend Talent.  
 
De cursus Ongekend Talent biedt de doordewijker de kans hun ongekende talenten en 
kwaliteiten te ontdekken en geeft hen inzicht hoe ze deze kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld 
door het doen van vrijwilligerswerk, het zelfvertrouwen vergroten over wat ieder persoonlijk 
de klant kan bieden, de kracht versterken om zelf klanten te werven, het opzetten van een 
activiteit voor de buurt of een ander eigen initiatief.  
 
De cursus is bestemd voor 50-plussers en bestaat uit vijf 
bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens de cursus komen vragen 
als: welke kwaliteiten en talenten bezit ik? Welke 
kwaliteiten en talenten zet ik in voor mijn klanten, 
collega’s en de stichting? En welke vaardigheden wil ik 
meer ontwikkelen? In de cursus is er ook ruimte voor 
eigen inbreng om in te spelen op de wensen van de 
doordewijkers.  
 
Een oud-cursist: “De cursus Ongekend Talent heeft me precies dat duwtje gegeven dat ik 
nodig had om een droom waar te maken.” 
 
 

Informatiebijeenkomst: donderdag 25 september 2014 om 19.30 uur bij Buurtwerkplek. 
 

Data cursus: donderdag 2 okt, 9 okt, 16 okt, 30 okt en 6 nov 2014 

Tijd: 19.30 uur – inloop 19.00 uur 
Locatie: Buurtwerkplek, Kleiweg 199B te Rotterdam 
Kosten: gratis 
Aanmelden bij: Pascalle van Leerdam, p.vanleerdam@pluspuntrotterdam.nl of 010-
4671711 of Andres Martina, ajamartina@gmail.com of 06 54 280 770  
 
 
 
 
Financieel mogelijk gemaakt door: 
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