When talent & passion come
together, great things happen.

Accreditatie
Tapas for Professionals

Talent

Beste,

“het unieke
vermogen om de
dingen sneller,
beter en met
minder inspanning
te kunnen doen
dan anderen”

in deze brochure vind je
informatie over het
accreditatietraject Tapas for
Professonals.

Passie
“de energiebron
die je talent in
beweging houdt”

Als je nog vragen hebt, horen we
het graag. We kijken alvast uit
naar een fijne samenwerking.
Hartelijke groet, TaPasCity.
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Introductie
Bij TaPasCity zijn we ervan overtuigd dat iedereen talent
heeft waarmee men zich kan onderscheiden in de
omgeving waarin men leeft, studeert en werkt. Ieder van
ons heeft het recht om inzicht te krijgen in die
onderscheidende talenten en de energie die daaraan
gekoppeld is. Hierdoor kunnen we onze unieke waarde
leren kennen en die op onze eigen persoonlijke manier
leren inzetten.
Tapas for Professionals, bruikbaar in een professionele
context én in het onderwijs.
TaPasCity en het Tapas profiel werd ontwikkeld vanuit het
inzicht dat in de hedendaagse informatiemaatschappij,
ontwikkelingen rond de Talenten en de Passie van
werknemers een steeds grotere rol zullen spelen.
De redenering dat “inner drive” steeds belangrijker wordt
in vergelijking met de oude opvattingen over
functieprofielen en competentiedenken wordt door
steeds meer HR‐professionals overgenomen.
In het onderwijs zetten directies en beleidsondersteuners
de tool in om de sterktes van hun team in kaart te
brengen en hun personeelsbeleid op die sterktes te
baseren.
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Tapas for Professionals ™
Tapas for Professionals is het enige wetenschappelijk
onderbouwde instrument dat talent en de energie
daarvoor onafhankelijk van elkaar meet. Daardoor weet je
niet alleen wat je goed kan, maar ook of het jou energie
geeft of niet.
Tapas for Professionals brengt naast talent en energie
stressmechanismen in beeld. Daardoor wordt de relatie
tussen talent en functioneren onder stress zichtbaar. Het
geeft een helder beeld van jouw huidige positie én over
mogelijke volgende stappen in jouw professionele
carrière.
Naast een inhoudelijke, wetenschappelijke onderbouw is
het framework van de test een afgeleide van een
wetenschappelijke methodologie. Daardoor is de test
meer dan een scan van het zelfbeeld.
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Accreditatie Tapas for Professionals ™
Als Tapas practioner kan je anderen begeleiden in hun
zoektocht naar talent en passie. Je ondersteunt hen in het
zoeken naar de juiste omgeving waarin hun Tapas verder
kan ontwikkelen.
Op basis van je eigen Tapas kan je dit inzetten op
individueel niveau, in teamverband of binnen een
organisatie of bedrijf.
In de vijfdaagse accreditatie zorgen we ervoor dat je klaar
bent om met het instrument ‘Tapas for Professionals’ aan
het werk te gaan. Hoe je Tapas for Professionals gaat
inzetten hangt uiteraard van jouw context af.
We maken voldoende tijd om te bekijken hoe jij het
instrument in jouw professionele context zinvol kan
gebruiken.
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Accreditatie Tapas for Professionals ™
Tapas for Professionals bestaat uit drie lagen: de focus, de
versnellers en de drivers.
In elke laag worden er vier tot zes elementen gemeten,
die elk hun bijdrage leveren aan de opbouw van het Tapas
profiel.
Daarnaast meet Tapas for Professionals nog een aantal
constructen uit andere theoretische kaders om het beeld
te vervolledigen.
Het grootste deel van de tijd in de accreditatie gaat naar
oefenen. Het is immers niet zo eenvoudig om de
verschillende profielen vlot naar een concrete
professionele context te vertalen.
De oefeningen zijn zo opgebouwd dat je een profiel
grondig leert analyseren en interpreteren.
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Opbouw accreditatieprogramma
De accreditatie verloopt over 5 opleidingsdagen en is
opgebouwd volgens het Tapas‐gedachtegoed. We starten
met het algemene kader en zoomen dan steeds verder in
op alle aspecten.
Dag 1: Kennismaken met de verschillende definities van
talent en talentontwikkeling.
 De definitie vanuit het Tapas gedachtegoed plaatsen in
de Tapas Masterview: het algemene kader waarin
talentontwikkeling, bekeken vanuit het individu en
bekeken vanuit de organisatie, samenkomt.
 Kennismaken en oefenen met de Tapas focus en de
relatie met energie.
 Oefenen met de Tapas focus voor verschillende
professionele contexten.
 Kennismaking met de Tapas versnellers.
Huiswerk:
Invullen van een Tapas for Professionals profiel.
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Opbouw accreditatieprogramma
Dag 2: We maken bij de aanvang van de dag altijd even de
tijd om vragen van deelnemers te beantwoorden.
Die vragen kunnen gekoppeld zijn aan opgegeven huiswerk.
 Herhaling Tapas focus en Tapas versnellers.
 Oefenen met de Tapas versnellers en de relatie met
energie.
 Oefenen met de combinatie van de Tapas focus en de
Tapas versnellers en vertaling naar verschillende
professionele contexten.
 Kennismaking met de drivers, oefenen met de drivers en
met de combinatie van focus, versnellers en drivers.
 Kennismaking met de verschillende delen in het profiel
aan de hand van het eigen profiel.
Huiswerk:
Analyse van een oefenprofiel en het zoeken van een
coachee die op dag 5 de terugkoppeling van zijn of haar
profiel krijgt.
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Opbouw accreditatieprogramma
Dag 3:
 Vragen vanuit de groep.
 Situering van het denken in termen van talenten in de
geschiedenis van de psychologie: het verschil tussen
talenten en competenties.
 Doorgedreven oefenen van verschillende combinaties
van focus, versnellers en drivers in verschillende
professionele contexten.
 Theoretische achtergrond over drivers die energie
kostend, dan wel energie gevend zijn en de relatie met
stress.
 Analyse van een profiel en het opstellen van hypothesen
op basis van een profiel.
 Stand van zaken in verband met de validering van de
TaPas instrumenten.
Huiswerk:
Analyse van minstens twee andere oefenprofielen.
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Opbouw accreditatieprogramma
Dag 4:
 Vragen vanuit de groep.
 Kennismaking en interpretatie van de burnout indicator,
de grit factor, de leadership code en de meting van de
verbinding met de organisatie.
 Van analyse van een profiel naar de voorbereiding van
de terugkoppeling.
 Oefenen op analyse en voorbereiding van de
terugkoppeling.
 Kennismaking met de backoffice en de andere Tapas
instrumenten.
 Extra oefenen op basis van specifieke vragen vanuit de
groep.
Huiswerk (verplicht en op een van tevoren afgesproken
moment voor de hele groep): Schriftelijke proef.

‐ 10 ‐

Opbouw accreditatieprogramma
Dag 5:
 Overlopen van de schriftelijke proeven en vragen vanuit
de groep.
 Voorbereiding van het profiel van een voor jou
onbekende coachee.
 Terugkoppeling van het profiel aan die coachee.
 Evaluatie door de coachee ‘s.
 Evaluatie door de facilitator.
Na dag 5 wordt bekeken of je klaar bent om de Tapas for
Professonials op een professionele manier terug te
koppelen en wordt er een raamovereenkomst overhandigd
ter ondertekening om de samenwerking op juridische en
deontologische manier correct vast te leggen.
TaPasCity voorziet hoe dan ook verdere inhoudelijke
begeleiding van de geaccrediteerden en master classes om
jezelf verder te professionaliseren.
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Tarifiëring
Het 5‐daagse accreditatietraject Tapas for Professionals
wordt aangeboden aan 2950 euro exclusief BTW, dit omvat:
 Volledige 5‐daags traject inclusief catering.
 Eigen account op het Tapas‐platform
 25 credits (ter waarde van 500 euro) op het Tapas‐
platform om zelf vanaf dag 1 na je accreditatie aan de
slag te kunnen en onze instrumenten te kunnen
gebruiken bij jouw klanten.
 Vrijgesteld van de jaarlijkse licentiefee voor het volgende
kalenderjaar indien de accreditatie is afgerond tussen
september en december.
 Handleidingen, support en begeleiding vanuit TaPasCity
voor al je vragen betreffende je accreditatie,
masterclasses, coaching, tarifiëring,...
 Toetreding tot een groot netwerk van Tapas‐
crewmembers, besloten Facebookgroep, vermelding op
de TaPasCity‐website en LinkedIn.
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Tapas Manifesto
Alle Tapas‐coaches onderschrijven het volgende manifesto
vooraleer aan de slag te gaan:
“Ik ben dankbaar voor de talenten die ik heb. Het is mijn
existentiële taak om die in functie van mijn eigen welzijn en
die van mijn omgeving te blijven ontwikkelen én in te zetten
zodat ook zij hun talentenrijkdom leren kennen, waarderen
en ontwikkelen.”
“Ik geloof oprecht dat zowel ikzelf als anderen het goed voor
hebben met elkaar: te vertrouwen, betrouwbaar,
constructief, transparant, vanuit een breed wereldbeeld,
talent&passie‐vol gedreven.”
“Ik heb de morele taak om mezelf “holistisch fit” te houden,
d.w.z. dat ik zorg draag voor mijn fysieke én emotionele
gezondheid, mijn intellectuele gretigheid en dat ik de
connectie met mijn eigen levensvisie & missie serieus blijf
nemen. Ik ben daarbij niet te beroerd om aan te geven dat ik
behoefte heb aan ondersteuning van anderen als het me niet
meer helemaal lukt.”
“Ethiek én deontologie zijn de belangrijkste professionele
waarden binnen TaPasCity waar ook ik voor sta, naar handel
en die ik uitdraag.”
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Contacteer ons
TaPasCity België

TaPasCity Nederland

Zandstraat 85
2110 Wijnegem
België

Kapitein Vinkesteinstraat 66
4661 ZA Halsteren
Nederland

Contactpersoon:
Joris Van Gestel
info@tapascity.com

Contactpersonen:
Nadja Bakx‐Trimbos en
Alan Bakx
nederland@tapascity.com

www.tapascity.com
https://www.linkedin.com/company/tapascity
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