


Hoe creëer je intrinsiek 
gemotiveerde, zelfbewuste, 
krachtige medewerkers, die écht 
op hun plek zitten? Die zichzelf 
goed kennen en ‘eruit halen wat 
erin zit’?



Hoe voorkom je uitval door 
klachten van teveel stress, 
overspannenheid, burn-out of 
bore-out? 



Hoe zorg je voor effectieve 
outplacementtrajecten? 



De cijfers 

1.300.000 
279

300

Het aantal Nederlandse 

werknemers dat kampt met 

burn-out klachten*

Het aantal dagen dat ziekteperiode

gemiddeld duurt  bij diagnose burn-out**

Zoveel euro kost een zieke werkgever 

per persoon per dag gemiddeld*

60.000De totale loonkosten (exclusief vervanging) 

tijdens ziekte door burn-out

*NEA Onderzoek (CBS & TNO) 2021

**Arboned 2022



Marianne Backx  
Mijn missie 

Ik wil zoveel mogelijk organisaties helpen bij het 
duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers. Ik 
help en inspireer mensen die twijfelen over hun werk 
of zich op dit moment niet op hun plek voelen (weer) 
te werken met energie, plezier en zelfvertrouwen. 

Juist nu, in tijden van grote onzekerheid, een enorme 
schaarste op de arbeidsmarkt en in tijden waar veel 
mensen serieuze burn-out of stress klachten ervaren, 
onderscheidt jouw bedrijf zich door het belang van de 
medewerker voorop te stellen. Met een krachtige 
organisatie tot gevolg.



1. Kerntalentenanalyse
De Kerntalenten-methode als krachtig kader en startpunt voor het coachtraject. Een 
Kerntalentenanalyse geeft jouw medewerkers inzicht in wat zij goed (zullen) kunnen, 
wat hen energie geeft in hun werk en voor welk soort activiteiten zij intrinsiek 
gemotiveerd zijn. 

2. Inzicht geven en stappen zetten

Jouw medewerkers leren de essentie van hun persoonlijkheid kennen. Ze ontdekken 
wat ervoor zorgt dat dingen nu niet lekker lopen of dat zij zich vast voelen zitten. Zij 
krijgen inzicht waar zij voor staan, wat ze kunnen en wat zij willen in hun leven en 
werk. Zij leren weer in balans te komen en energie en zelfvertrouwen te krijgen. Ze 
zetten stappen om te gaan doen wat zij leuk vinden. 

3. Resultaten behalen 

Ik vind het belangrijk dat er concrete resultaten worden behaald. Resultaten als actief 
solliciteren, het aangaan van nieuwe uitdagingen, werk of leven anders inrichten, zich 
energiek voelen, innerlijke rust of balans ervaren, luisteren naar het innerlijk weten, 
anders reageren op situaties, anders communiceren met je omgeving, het oplossen 
van conflicten, etc. Het gaat erom dat mensen zowel zakelijk als privé weer in hun 
kracht komen en weer plezier krijgen in wat ze doen.

Mijn werkwijze 
Stap voor stap…



• Jij zorgt voor zelfbewuste, krachtige medewerkers 
die écht op hun plek zitten;

• Jij zorgt voor weinig of geen verloop onder 
medewerkers;

• Jij voorkomt hoge kosten van verzuim en re-
integratie;

• Jij zorgt er op deze manier voor dat mensen (weer) 
inzetbaar zijn en blijven;

• Jij zorgt ervoor dat mensen hun talenten verder 
ontdekken en ontwikkelen;

• Jij voorkomt arbeidsconflicten of dure 
outplacementtrajecten.

Jouw winst
Voor de lange en korte termijn…



Ineke werkte als marketeer bij een bedrijf in de zakelijke 
dienstverlening. Ze was uitgevallen met stress-gerelateerde 
klachten. 

Ze leerde wat ze nodig had om goed voor zichzelf te zorgen en te 
herstellen van de burn-out. Ze ging nadenken over wat ze wilde 
doen na haar herstel en kwam tot de conclusie dat ze niet terug 
wilde keren in de organisatie. Dit was een win-win situatie. Ook de 
organisatie kwam tot de conclusie dat zij in deze organisatie niet 
meer tot bloei zou komen. 

Er is een vaststellingsovereenkomst opgesteld zonder conflict. 

Klantcase 
Ineke 

Lees de volledige casus op https://talentenexpert.nl/project/ineke-peeters/vanuit het perspectief van Ineke. 
Deze casus is volledig waarheidsgetrouw beschreven. Desalniettemin bescherm ik graag de identiteit van mijn 
cliënten. Ik wil graag dat iedereen zich helemaal veilig voelt bij mij, om zo toe te werken naar het beste resultaat. 
De naam en foto is daarom niet echt. 

https://talentenexpert.nl/project/ineke-peeters/


Jonas werkt als financieel expert bij een bedrijf in de zakelijke 
dienstverlening. Uitgeput was hij, toen hij startte bij mij. Door inzicht 
te krijgen in wie hij is, wat zijn energiegevers zijn en hoe hij voor 
zichzelf moest zorgen om in balans te blijven, ging hij zelf puzzelen 
en aan knoppen draaien. Met als gevolg dat hij kon herstellen, re-
integreren en een goede werk-privé balans kon vinden. 

Hij kreeg inzicht in beperkende overtuigingen, die ervoor zorgden 
dat hij te gedetailleerd werkte. Door dit los te laten werd hij 
effectiever in zijn werk. Werk dat overigens heel erg goed bij hem 
past. 

Hij is volledig gere-integreerd in zijn functie, maar bewaakt zijn 
grenzen sindsdien veel beter. Zowel thuis als in zijn werk. 

Klantcase 
Jonas  

Lees de volledige casus op https://talentenexpert.nl/project/jonas-thijssen/vanuit het perspectief van Jonas. 
Deze casus is volledig waarheidsgetrouw beschreven. Desalniettemin bescherm ik graag de identiteit van mijn 
cliënten. Ik wil graag dat iedereen zich helemaal veilig voelt bij mij, om zo toe te werken naar het beste resultaat. 
De naam en foto is daarom niet echt. 

https://talentenexpert.nl/project/jonas-thijssen/


“Als iemand mij verbaasd heeft, dan is het Berry. Zo snel als hij leert, 
zo gedreven als hij is, zo snel als hij alles oppakt en 
verantwoordelijkheid neemt. Zonder écht relevante vooropleiding, 
zonder kennis van de branche. Ik vind het geweldig.”

Referenties

“Deze man is uitgevallen en de bedrijfsarts adviseert coaching, maar 
het is geen gemakkelijke man.” Aan het eind van het traject: “Hij 
weet nu goed wat hij kan, wat hij wil en dat zijn toekomst niet in dit 
bedrijf ligt. Door jouw begeleiding is een langdurend conflict 
voorkomen.” 

Aldus de directeur van een bedrijf in de houtskeletbouw. Hij heeft het aangedurfd 
om Berry aan te nemen, die geen specifieke, technische kennis had. 

Aldus de casemanager arbodienst, bij aanvang én aan het eind van het 
begeleidingstraject van Fred, die ziek thuis zat. 



Om zoveel mogelijk mensen en bedrijven te 
inspireren en verder te helpen, organiseer ik 
regelmatig presentaties voor bedrijven, 
organisaties of netwerkclubs. Zo’n sessie 
sluit naadloos aan bij mijn visie, maar wordt 
afgestemd op jouw behoefte.

Neem contact met me op voor de 
mogelijkheden. 

Presentaties & workshops



Ik ben intuïtief coach en Kerntalentenanalist. Ik combineer 
mijn jarenlange werkervaring – o.a. op het gebied van HR en 
re-integratietrajecten – met een liefdevolle, positieve manier 
van begeleiden.

Marianne Backx  

Mijn certificaten van StiR, Coretalents en Noloc bewijzen dat 
ik mijn vak serieus neem, dat ik mezelf voortdurend 
ontwikkel en dat je bij mij aan het juiste adres bent.

Benieuwd naar mijn toegevoegde waarde van voor jouw 
organisatie en medewerkers? Neem contact op via:

• 06 57 77 15 40

• marianne@talentenexpert.nl

• www.talentenexpert.nl


