
Ontdek uw Ongekende Talenten! 
Een inspirerende cursus voor 60-plussers 

 
‘De kinderen zijn bijna uit huis, ik krijg meer ruimte in mijn leven. Wat zal ik gaan doen? ‘  
’Hoe geef ik vorm aan mijn passie’?’ ‘Straks als ik met mijn werk stop, wil ik actief blijven en nieuwe 
mogelijkheden ontdekken. ‘Welke dromen/plannen wil ik gaan uitvoeren’. ‘ Hoe pak ik dit aan?’  
 

Dit zijn vragen die veel mensen zich stellen als er een nieuwe fase in 
het leven nadert. Want hoe vult u uw nieuwe levensfase op een 
zinvolle manier in? Hoe komt u erachter wat u wilt en wat u kunt? Om 
u te helpen uw talenten en mogelijkheden te ontdekken, organiseert 
Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, de cursus 
Ongekend Talent.  
 
De cursus Ongekend Talent biedt u de kans uw ongekende talenten en 
kwaliteiten te ontdekken en geeft u inzicht hoe u deze kunt inzetten. 
Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk, het oppakken van 
een nieuwe hobby, het opzetten van activiteiten voor de buurt of een 
ander eigen initiatief.  
 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur. In de eerste bijeenkomst maakt u kennis met 
elkaar en met hoe er gewerkt gaat worden in de cursus en gaat u aan de hand van een aantal 
opdrachten op zoek naar uw sterke punten. In de tweede bijeenkomst gaat u op basis van uw 
talenten op zoek naar wat u echt motiveert d.m.v. een mindmap. In de derde bijeenkomst worden de 
mogelijkheden verkend en voorlopige keuzes gemaakt. In de vierde bijeenkomst wordt er nader in 
gegaan op de doelen en een definitieve keuze gemaakt. U maakt een persoonlijk plan van aanpak. De 
vijfde keer bespreken we de plannen en kijken we of we elkaar kunnen helpen met het realiseren 
ervan. Na drie maanden vindt er een terugkombijeenkomst plaats. Tijdens de terugkomdag staat de 
uitwisseling van de ondernomen stappen centraal.  
 
Een oud-cursist: “De cursus Ongekend Talent heeft me precies dat duwtje gegeven dat ik nodig had 
om een droom waar te maken.” 
 
Wat oud-cursisten hebben opgezet of ontwikkeld:   
- een tuingroep voor het onderhouden van de 
buurttuin 
- een leesclub  
- een eetgroep voor de wijk  
 
Cursusdata: 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 

februari en 18 februari 

Tijd: 10.00 – 12.00 uur  

Locatie: Pluspunt, Graaf Florisstraat 41, 3021 CC 

Rotterdam 

Kosten: €10,- inclusief koffie/thee 

Aanmelden: bij Pascalle van Leerdam, tel. 010 - 467 17 11 of p.vanleerdam@pluspuntrotterdam.nl  

Financieel mogelijk gemaakt door:  
 

mailto:p.vanleerdam@pluspuntrotterdam.nl

