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TRAINING TALENT VOOR BURNOUT? 
Burn-out relationeel en talentgericht benaderen 

4 april 2019 – Peer 
 
Situering  
Deze training is gebaseerd op het talentdenken van Buckingham & Clifton (‘Ontdek je sterke punten’) dat in 
ons taalgebied door Luk Dewulf en collega’s Guido Van Gronsveld en Peter Beschuyt verder werd uitgewerkt 
en in een relationeel en contextueel perspectief geplaatst. Luk Dewulf zette met zijn boeken 'Help! Mijn 
batterijen lopen leeg' en 'Stop burn-out' het thema burn-out en energieverlies mee op de kaart. Hij benadert 
burn-out vanuit het perspectief van een organisatieontwikkelaar die relationeel en systemisch kijkt. Dit sluit 
naadloos aan bij de manier waarop Lisa Coppin, mede dankzij de inspiratie van Luk en zijn collega’s, de laatste 
5 jaar werkt rond talenten in organisaties, teams en tijdens (loopbaan)coaching. Deze ervaring en 
achtergrond, samen met concrete oefeningen, worden gedeeld in de training.  
 
Doelgroep  
Ervaren coaches en procesbegeleiders met enige voorkennis wat betreft het werken met talenten (er is 
immers geen tijd om de uitgangspunten hiervan diepgaand te behandelen).  
 

Wat leer je in deze opleiding? 
• Je verwerft inzicht in hoe je vanuit talent kan kijken naar energieverlies en burn-out. 

• Je krijgt inzicht in de dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out en in de hefbomen om uit een burn-out te 
geraken. 

• Je oefent met concrete interventies en technieken waarmee je zelf aan de slag kunt.  
 

Programma 
• Inleiding/herhaling: wat is talent? Oefening om enkele van de eigen talenten in beeld te brengen. Korte verkenning 

van de 39 talenten.   

• Het concept talent en de link tussen talenten, veerkracht en weerbaarheid.  

• Verduidelijken/herhalen van een aantal centrale begrippen: burn-out, depressie, oververmoeidheid, stress. 

• Het ontwikkelen en inzetten van hefboomvaardigheden en het belang van context voor het behouden van je 
werkenergie.  

• 3 dynamieken die kunnen leiden tot een burn-out:  
o een dynamiek waarin mensen over hun grenzen gaan en waarbij het lichaam signalen geeft die ze 

negeren waardoor men in een burn-out geraakt 
o een relationele vechtdynamiek 
o Een mismatch tussen talenten en de context. 

• Oefenen van concrete technieken en interventies die kunnen ingezet worden in loopbaancoaching en stress- en 
burn-out coaching met als doel het herstellen van energie. 

• Ruimte voor eigen vragen en cases.  
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Over de trainer  
Lisa Coppin kwam tijdens het Lerend Netwerk Appreciative Inquiry in 2011-2012 in contact met de mensen 
van Kessels & Smit, met Vuurwerkt! en met het talentdenken. Dit zette haar zodanig in beweging dat ze in 
2013 Groeiinzicht oprichtte om het sterktedenken mee op de kaart te zetten. Helaas niet zonder eerst zelf aan 
de lijve te ondervinden wat een relationele vechtdynamiek teweeg kan brengen en dus ook ervaringsgericht 
te leren over burn-out. In 2014 volgde ze de training ‘Talentgericht coachen’ bij Maaike Verstraete, Els Pronk 
en Luk Dewulf en vandaaruit ging ze organisaties en teams begeleiden om de talentenbril op te zetten en 
meer te gaan voor ‘bloei’. Later kwam daar loopbaancoaching bij in het team van Itineris. Lisa volgde tevens 
een opleiding tot stress- en burn-out coach. Met als basisopleiding in de coaching een systeemgerichte 
vorming, is de relationele en contextuele benadering van stress en burn-out haast vanzelfsprekend.   
 
Datum en uur 
 

Donderdag 4 april 2019. Ontvangst 9 uur - start 9.15 uur - einde: 17 uur. 
 
Kostprijs 
De kostprijs voor deze trainingsdag bedraagt 250 euro per persoon, inclusief lunch, excl. BTW.  Dit bedrag kan 
betaald worden door middel van de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer voor opleiding is DV.O104109.   
 
De plaatsen zijn beperkt (nog 4 plaatsen beschikbaar). 
Inschrijven via mail bij carine.drijkoningen@itineris-advies.be met vermelding van je facturatiegegevens.  
 
 
Plaats 
De training vindt plaats in ons eigen seminariecentrum, Villa Vigor, Houtestraat 9 in Peer (www.villavigor.be) – 
op 10 minuten van Houthalen – op 20 minuten van Genk – op 30 minuten van Hasselt – op 40 minuten van 
Eindhoven. 
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