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lisbeth peeters

Na het afstuderen in Toegepaste Economische Wetenschappen 
aan de Universiteit Antwerpen en begon ik mijn carrière binnen 
de banksector (Luxemburg, Parijs, Brussel). Ik verwierf een eMBA 
aan de Antwerp Management School en maakte in 2006 een loop-
baanswitch naar Human Resources. 

Ik ben sterk in Talent Development wat zich op individueel niveau 
vertaalt in het opstellen van Talent Portfolios, het ontwikkelen van 
talent door middel van coaching, alsook het afnemen van assess-
ment en development centers. Op organisatieniveau heb ik exper-
tise opgebouwd in het voeren van een talentbeleid vertrekkende 
vanuit de business strategie, het ontwerpen en organiseren van 
assessment en het ontwikkelen en beheren van (interne) mobiliteit 
(incl. Succession Management) en dit om talent te stimuleren en 
breed inzetbare en solidere medewerkers te verkrijgen. 
Als gecertifieerd (ICF) coach beschik ik over een gezonde dosis 
empathie, ben praktisch aangelegd en hecht veel belang aan kwa-
liteit.

www.tiss-talent.be
0497/488.444 
info@tiss-talent.be

Een nieuwe kijk op 

Development 
Centers

Sinds de jaren ’90 kennen Assessment Centers (AC) en Deve-
lopment Centers (DC) een hoge vlucht. Ze groeiden enerzijds 
vanuit de noodzaak het menselijk potentieel in te schatten voor 
eventuele toekomstige functiehouders (AC) en anderzijds om 
inzicht te krijgen in wat nodig is voor een medewerker om zich 
te ontwikkelen (DC).

20 jaar later stellen we vast dat de aanpak van Development 
Centers weinig evolueerde. Daarom stellen we u, naast het 
klassieke Development Center, graag twee nieuwe vormen voor 
die hand in hand gaan met de huidige tendensen.

gert braeken

Na ervaringen opgedaan te hebben bij het huidige Actiris (4j.), 
Gamma consulting (4j.) en GITP (4j.) heb ik in 2003 besloten om 
mijn eigen weg te gaan. Het samenwerken met grote HR Consul-
tancy kantoren heeft me in eerste instantie toegelaten om het pad 
van de verdieping in te slaan. Naast een opleiding psychologie en 
de officiële erkenning als Psycholoog (Erkenningsnr. 651103161) 
heb ik een langdurige coaching opleiding afgerond in 2005.

Sindsdien volgde ik jaarlijks uiteenlopende Masterclasses, wat me 
toelaat state of the art dienstverlening aan te bieden. Het steunen 
van mensen in hun persoonlijke en/of professionele groei en ont-
wikkeling is mijn core-activiteit. 
Bij het aangaan van deze ontwikkelrelatie vind ik het belangrijk 
medewerkers op een hartelijke, professionele, authentieke en 
doelgerichte manier te benaderen! 

www.gertbraeken.com
0475/936.239  
gert.braeken@telenet.be



 Klassieke Development Center 

DC
Wat is het?
Het is een check up van de competenties van de deelnemer met het 
oog op zijn/haar verdere ontwikkeling. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemers worden in een DC-dag uitgenodigd om te functione-
ren in een vergelijkbare omgeving als hun realiteit. Door middel van 
specifieke oefeningen worden de op voorhand gedefinieerde com-
petenties in kaart gebracht. Deze worden meteen getoetst aan de 
beleving van de deelnemer. Aan de hand van on the spot feedback 
en op basis van een uitgebreid verslag worden deelnemers in een 
na-traject in staat gesteld om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te 
stellen en te implementeren. Verschillende formules zijn hier mogelijk 
afhankelijk van de doelstelling. 

Voor wie?
Voor iedereen die zijn sterktes en ontwikkelpunten wil leren kennen, 
om van daaruit verder te groeien.

Wat levert het op?
• Deelnemer neemt verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling
• Concretisering van een smart individueel ontwikkelplan
• Leidt tot verdere groei in functioneren
• Verhoging productiviteit
• Verhoging werkplezier

Wat is onze meerwaarde?
• Inzicht verschaffen in mogelijkheden en beperkingen 
• Snel en doeltreffend komen tot de essentie 
• Grondig beeld  van het groeipotentieel 
• Uitgebreide ervaring en persoonlijke en weinig bedreigende 
  aanpak

Talent Discovery Center

TDC
Wat is het?
Een innovatieve manier om vanuit 2 verschillende methodieken zicht te 
krijgen op het eigen functioneren, waarbij zowel wordt gefocust op de 
competenties als op de talenten van de deelnemer. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemers worden in de voormiddag uitgenodigd om te functio-
neren in een vergelijkbare omgeving als hun realiteit. Door middel van 
specifieke oefeningen worden een aantal gewenste competenties in 
kaart gebracht. 
In de namiddag wordt het talentportfolio van de deelnemers opge-
maakt. In dit proces worden er inzichten en tools gebruikt die door o.a. 
Dr. Luk Dewulf werden ontwikkeld.
Op het Talent Discovery Center volgen een aantal coaching sessies 
met de deelnemer, en nadien eventueel zijn of haar leidinggevende, 
om te verankeren wat er uit het Talent Discovery Center komt.

Voor wie?
Voor iedereen die vanuit zijn talenten en kwaliteiten wil ontwikkelen 
zonder daarbij zijn valkuilen uit het oog te verliezen.

Wat levert het op?
• In kaart brengen van talenten en valkuilen
• Inzicht in welke activiteiten energie geven en welke energie vreten
• Deelnemer en werkgever kunnen talenten meer gericht inzetten
• Verhoging van rendement, motivatie en jobsatisfactie

Wat is onze meerwaarde?
• Inzicht verschaffen in talenten, mogelijkheden en beperkingen
• Waarderende aanpak leidt tot weinig bedreigende en diepgaande
  analyse
• Uitgebreide ervaring in combinatie met theoretische onderbouw

Insperience Center 

IC
Wat is het?
Het functioneren van de deelnemer wordt in kaart gebracht, zelfin-
zicht en zelfreflectie worden aangemoedigd door de combinatie 
van ervaringsgerichte oefeningen (Experience) en korte en gerichte 
trainingspills (Inspiration).

Hoe gaat het in zijn werk?
Via een aantal specifieke situaties, die eigen zijn aan de specifieke 
context van de deelnemer, wordt op zoek gegaan naar zijn typische 
functioneren. De deelnemer kan daarbij zijn kennis en expertise han-
teren in de oefeningen. Belangrijk is de aanwezigheid van de directe 
leidinggevende in dit proces. Door steeds te starten met het benoe-
men van de kwaliteiten wordt er openheid gecreëerd bij de deelnemer 
om te reflecteren over eigen gedrag. Vervolgens worden de valkuilen 
besproken. Bovendien wordt er onmiddellijk verkend welke alternatie-
ven mogelijk zijn om meer doelgericht met een situatie om te gaan. 
Gerichte trainingspills vormen een vast onderdeel van het IC.

Voor wie?
Voor iedereen die on the spot wil leren door middel van directe feed-
back van zijn leidinggevende en van een externe coach. 

Wat levert het op?
• Inzicht in eigen functioneren binnen de eigen werkcontext
• Het geleerde vindt onmiddellijk toepassing binnen de werkomgeving
• De vertrouwensrelatie tussen deelnemer en manager  is 
  geïnstalleerd
• Side effect: Niveau van Feedback en coachingsvaardigheden  van    
  de manager stijgt.

Wat is onze meerwaarde?
• Resultaten hebben grote ‘face-validity’ of herkenbaarheid
• Bijzonder effectief: 3 doelen worden tegelijk gerealiseerd
• Snel, efficiënt en daardoor budgetvriendelijk
• Uitgebreide ervaring en voldoende senioriteit, waardoor breed 
   inzetbaar


