TaPasCity helps you find out what your talents & passion are.

Beste klant,

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

“de energiebron die je
talent in beweging houdt”

In deze brochure vind je informatie over TaPasCity
als organisatie en de tools die werden ontwikkeld
om talent en passie in kaart te brengen. We
bieden onze diensten zowel aan bij bedrijven en
onderwijsinstellingen als bij individuele
volwassenen, jongeren en kinderen.
Als je nog vragen hebt, horen we het graag.
We kijken alvast uit naar een fijne samenwerking.
Hartelijke groet, TaPasCity.
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Bij TaPasCity zijn we ervan overtuigd dat
iedereen talent en passie 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.
En zo leven, studeren en werken we vanuit
onze eigen Tapas.
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Het verhaal van Amelia Earhart is een inspiratiebron voor TaPasCity. Amelia werkte
als verpleeghulp in een militair ziekenhuis in Canada tijdens WOI. Nadien ging ze aan
de slag als sociaal werker in Boston. Toen ze op haar twintigste naar een vliegshow
ging was dit voor haar een openbaring: ze ontdekte haar echte talent en passie en
besefte dat ze moest vliegen.
Kort daarna volgde ze vlieglessen en werd in 1932 wereldberoemd omdat ze als
eerste vrouwelijke piloot de Atlantische Oceaan overstak. In 1935 deed ze dit solo
over en koos ze voor de Grote Oceaan. Het moment waarop ze contact maakte met
haar eigen talent en passie omschreef ze zelf zo:
“As the plane swooped by, something inside me awakened. I did not understand it at
the time, but I believe that little red airplane said something to me as it swished by.
I knew I had to fly.”
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In 2013 stelde de toenmalige HR director van
DHL Global Forwarding aan Marc Debisschop een
eenvoudige vraag: "Marc, we willen graag iets
doen voor onze high potentials, maar hoe
zouden we deze getalenteerde medewerkers
kunnen spotten?
Het antwoord vinden was minder eenvoudig,
want er bleek geen tool of methode te bestaan
om talent én passie in kaart te brengen.

-5-

Drie jaar lang werkte Marc samen met ontwikkelingspsychologen, pedagogen en
professoren in de statistiek, psychometrie en wiskunde uit verschillende Vlaamse
universiteiten om zo te komen tot het Tapas-gedachtegoed.

Net zoals het Tapas-gedachtegoed een unieke manier is om naar talent en passie te
kijken, heeft Marc de organisatie op een unieke manier vorm willen geven:
we kozen voor een organische groei, gedragen door bevlogen medewerkers die zelf
vanuit hun talent en passie elkaar ondersteunen en onze community versterken.
Zo creëren we de ruimte om als practitioner, coach of change facilitator verder te
ontwikkelen en van en met elkaar te leren.
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Indien je een selectie wenst te bekijken van onze crewmembers die zich dagelijks
inzetten om onze klanten tevreden te stellen en daar waar nodig te challengen of te
motiveren, kan je terecht op de sectie “Tapas crew” op onze website:
http://www.tapascity.com/nl/tapas-crew
Je kan onze geaccrediteerde Tapas-coaches alsook hun gecertificeerde Tapasspecialisatie raadplegen en er wordt een beknopt verhaal weergegeven waar de
crewmember voor staat en waarom hij/zij TaPasCity zo belangrijk vindt.
Je kan daarbij via de contactgegevens rechtstreeks contact opnemen met de
crewmember naar keuze.
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De verbindende waarde binnen TaPasCity is het geloof dat elk individu talenten
heeft die hem of haar energie kunnen geven zodat men zich kan onderscheiden
binnen een organisatie. Organisaties die dit begrijpen en hierin investeren, kunnen
de effectiviteit en betrokkenheid van hun medewerkers vergroten.
Onze tools zijn op een wetenschappelijk onderbouwde manier ontwikkeld. Ze zorgen
ervoor dat iedereen de zoektocht naar zijn unieke combinatie van talent en passie
kan onderzoeken. Daaruit ontstaat een holistisch beeld dat de dialoog opent en van
daaruit willen we het best mogelijke traject opzetten. Zowel voor individuen als voor
organisaties.
Onze tools staan steeds in dienst van de begeleiding die we aanbieden. Ze zijn dus
nooit een doel op zich.
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Tapas for Professionals is het enige wetenschappelijk onderbouwde instrument dat
talent en de energie voor dat talent 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 ook 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 onderbouwing 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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Tapas for Professionals (T4-P) is het vertrekpunt voor begeleidingen en
changetrajecten in het bedrijfsleven en ook in de sectoren gezondheid of onderwijs.
Tal van organisaties kozen voor dit degelijk onderbouwde instrument en vervangen
langzaamaan het klassieke competentiedenken door het denken en handelen vanuit
energiegevende sterktes van hun medewerkers.
Vanuit de T4-P kunnen we zowel met individuen als met teams aan het werk. Op
basis van de individuele profielen kan er ook een teamanalyse worden gemaakt.
Zo ontstaat er een coherent kader dat zowel voor het aansturen van de verandering
van individuen als van teams kan worden ingezet.
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Gedragsanalyse
Er zijn veel scans of tools ontwikkeld op basis van de theorie van Jung om gedrag in
kaart te brengen. De 2 Minutes Scan onderscheidt zich daarin door in slechts twee
minuten een reflectie te geven van jouw gedrag én dit te koppelen aan energie.
In het rapport van 7 pagina's lees je alles over jouw gedragsstijlen, hoe je anderen
energie geeft, welke werkomgeving bij jou past, waar je energie van krijgt en
waardoor je er verliest, welk leiderschapsstijl bij je past en welke gedragsstijl je niet
ligt en hoe je daarmee kan omgaan.
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Gedrags- en Driveranalyse
De 4 Minutes Scan combineert het energetisch gedragsprofiel uit de 2 Minutes Scan
met de onderliggende drijfveren die een persoon eigen zijn, de drivers.
Deze tool koppelt informatie over jouw gedrag aan de controlemechanismen die je
remmen of ondersteunen. Het is de excellente start van een persoonlijk
coachingstraject.
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Tapas for Students (T4-S) is een tool voor de individuele leerling of student
(17-23 jaar) enerzijds en de leerkracht of docent anderzijds.
De Tapas for Students is op dezelfde manier geconstrueerd als de Tapas for
Professionals. De tool helpt studenten om een studiekeuze te maken en kan net zo
goed worden ingezet om effectiever en met meer energie te leren studeren.
Verder ondersteunt Tapas for Students keuzes in groepswerk en keuzes voor een
bachelorproef, minors of keuzevakken. De tool is dus werkelijk een 'all round' meting
voor alles wat met studeren te maken heeft.
T4-S kan dus beschouwd worden als een tool om leerlingen en studenten (terug) te
laten 'bewegen': als ze hun sterktes kennen, kunnen ze die gebruiken en
ontwikkelen. Zo zijn ze veel meer in staat om hun eigen koers te bepalen.
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Voor leerkrachten en docenten biedt T4-S de kans hun visie op talenten uit te breiden en
te vertalen naar onderwijsprocessen, gebaseerd op de sterktes van de jongeren zelf. T4-S
gaat daarin veel verder dan wat er tot nog toe op de markt is: wat is het belang om de
talenten van leerlingen en studenten te kennen en hoe kan je als leerkracht of docent
hierop inspelen?
Hoe pas je de lesmethoden aan opdat talent en passie zich op een gestructureerde
manier kunnen ontplooien?
Hoe ga je opdrachten en zelfstandig werk formuleren zodat jongeren gemotiveerd
worden om hun talenten en passie in te zetten zodat deze voor hen ook zichtbaar wordt?
Hoe kan je dit vertalen naar een objectieve en eerlijke evaluatie naar het algemene
beleid van de (hoge-)school?
TaPasCity begeleidt scholen in het beantwoorden van deze vragen vertrekkend van de
Tapas for Students.
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Tapas for Kids werd ontwikkeld voor 10- tot 14-jarigen: de laatste twee jaren van het
basisonderwijs en de eerste twee van het secundair onderwijs.
Ook dit instrument meet dezelfde elementen als de Tapas for Professionals en de
Tapas for Students.
Daar werd echter nog een laag aan toegevoegd. Omdat bij deze leeftijdsgroep
talentcombinaties nog niet vastliggen, brengen we aan de hand van een aantal
rolmodellen hun subjectief beeld van talenten in kaart.
Het is niet de bedoeling om met de Tapas for Kids een set van talenten te selecteren
waarop een kind dan uitsluitend gaat inzetten. Wel willen we voor kinderen de weg
openen om over hun sterktes en wat hen energie geeft na te denken en daarmee te
gaan experimenteren.
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Het unieke aan Tapas for Kids is dat we talenten en passie in kaart brengen,
onafhankelijk van hun schoolprestaties.
Je krijgt een beeld krijgt van sterktes en energie onafhankelijk van de
schoolprestaties van je kind. Dit is erg verhelderend omdat de resultaten niet
vertekend worden door onderpresteren van het kind of door te hoge verwachtingen
van volwassenen ten aanzien van het kind.
Ouders kunnen er voor kiezen om hun kind individueel een Tapas for Kids te laten
invullen maar als we met scholen samenwerken zal het gebruik van deze tool altijd
verbonden worden aan het werken met talent en passie in de klas.
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Ingrediënten van die begeleiding in de klas zijn dat kinderen zelf het stuur in handen
nemen, dat ze leren samenwerken met anderen, maar ook durven kiezen om alleen
te werken. We willen dat ze hun eigen groei zien en die zelf kunnen evalueren. De
interactie met de leerkracht moet dan vooral over de leerwinst gaan en minder over
de prestatie.
TaPasCity wil leerkrachten hierin begeleiden. Zo krijgen zij inzicht in de talenten en
passie van hun leerlingen. Dat is de eerste noodzakelijke stap om leerlingen met die
sterktes te laten experimenteren en ze te ontplooien.

Uiteraard kan elke leerkracht of docent met de Tapas for Professionals eigen
talenten en passie in kaart brengen en zo met meer energie voor de klas staan en
met meer voldoening samenwerken met collega's.
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Elke organisatie beschikt over talenten waarmee ze zich kan onderscheiden in de
buitenwereld. We hebben het hier niet over getalenteerde medewerkers of de
talenten van medewerkers binnen de organisatie maar wel over de sterktes van de
organisatie zelf. Die kunnen net zo goed energie gevend, dan wel energie kostend
zijn. Dat hangt af van hoe de organisatie wordt vorm gegeven. De sterktes zijn
daarom belangrijk, zowel voor de organisatie als voor de medewerkers van de
organisatie.
Toch is het in de praktijk vaak lastig om deze talenten leidend te laten zijn. Waar
voelt men de talenten van de organisatie? Wat betekenen die talenten voor het
handelen in de organisatie, nu en in de toekomst? Hoe kan men voorkomen dat de
organisatie haar eigen talenten ‘vergeet’ door de dagelijkse beslommeringen? De
praktijk laat zien dat veel organisaties afgedreven zijn van hun intrinsieke motivatie,
hun talenten, en dus van hun volle potentieel. Dit maakt het voor organisaties lastig
om op een pro-actieve manier om te gaan met de complexiteit van de omgeving.
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De T4-O (Tapas for Organisations) biedt je concrete aanknopingspunten om op een
integrale en diepgravende manier naar de organisatie-talenten en organisatieenergie te kijken. Zo houd je je organisatie een scherpe spiegel voor. Dat vormt de
vertrekbasis of een kritisch tussenpunt van een change traject.
De T4-O legt de patronen bloot eigen aan de identiteit van de organisatie. Het
vertrekpunt is een online bevraging van 4 tot 7 keyplayers. Geaccrediteerde
organisatiecoaches maken op basis van de antwoorden een analyse. Elke organisatie
is echter zo uniek dat die analyse niet geautomatiseerd is, maar wel aan een aantal
standaardpatronen wordt getoetst.
Deze analyse vormt de basis van de dialoog tussen TaPasCity en de organisatie.
Succesvolle change is immers alleen maar mogelijk vanuit een door de keyplayers
gedeelde verantwoordelijkheid over een te volgen traject.
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Coaching
De persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie wordt steeds
voorafgegaan door het invullen van één van onze tools. Het doel van een coaching is
het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en de professionele bekwaamheid van
de medewerker.
Keynotes
Onze keynotespeakers zijn professionals met een uitgebreide ervaring en kennis in
hun vakgebied. Ze laten op een zeer concrete manier zien hoe problemen vanuit een
sterkte-perspectief benaderd kunnen worden. Een keynote is een handige manier
om grotere groepen warm te maken voor een nieuwe kijk op verandering.
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Workshops
Tijdens workshops of masterclasses zetten we in op de inhoudelijke kant. Bestaande
of nieuwe begrippenkaders worden er gekoppeld aan het Tapas-gedachtengoed. Zo
werken we aan meer expertise en nieuwe ideeën. We oefenen altijd met situaties uit
de praktijk.
Facilitatie
TaPasCity gaat aan het werk met teams en groepen waarvan de leden bepaalde
verantwoordelijkheden dragen. Dat kunnen bijvoorbeeld teams van leidinggevenden
zijn of teams met medewerkers uit het middenkader. De facilitator gaat op basis van
de tools op zoek naar collectieve patronen in gedrag en denken. Deze vormen het
vertrekpunt van verandering.
Alle diensten worden gegarandeerd door geaccrediteerde Executive Tapas-coaches
met jarenlange praktijkervaring.
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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.” - 22 -

Een kleine selectie van klanten die succesvol gebruik maken van onze tools en diensten:
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TaPasCity België

TaPasCity Nederland

Zandstraat 85
2110 Wijnegem
België

Kerkstraat 23
4641JR Ossendrecht
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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