Dit is hoe wij
werken.

Talentweken: onze werkwijze
Bij Talentweken helpen we basisschoolkinderen hun talenten te laten ontdekken. We laten ze
zien en voelen wie zij zijn, wat zij leuk vinden en wat zij goed kunnen. Zo ontwikkelen zij hun
talenten en maken zij stappen naar een toekomst die bij hen past. Dit is de basis van onze
aanpak.
We bieden kwaliteit
• We werken met professionele projectleiders en workshopleiders.
• Onze workshops zijn geselecteerd op hun concrete bijdrage aan het ontwikkelen van de
eigen talenten van kinderen, hun zelfinzicht, ontwikkeling en toekomst.
• Met onze positieve insteek en doorzettingsvermogen krijgen we mooie resultaten voor
elkaar. We werken transparant, open en veilig.
We kunnen op elkaar bouwen
• Onze professionele projectleiders en workshopleider begeleiden gemotiveerde vrijwilligers
en scholieren volgens heldere samenwerkafspraken.
• Onze vrijwilligers krijgen geen vergoeding maar wel een mooie ervaring en veel
dankbaarheid.
We zorgen samen voor een open, transparante en veilige omgeving
• We gaan verantwoordelijk, vriendelijk en betrouwbaar om met de mensen en kinderen
met wie we samenwerken.
• Wij zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.
• We zorgen ervoor dat wat we doen en zeggen nooit de grenzen overschrijdt van de
kinderen en volwassenen met wie we samenwerken. Talentweken zijn altijd een veilige
plek.
• We werken samen volgens het vier-ogenprincipe. Dat betekent dat er altijd een
volwassene kan meekijken of meeluisteren terwijl we tijdens Talentweken met kinderen
samenwerken.
• Al onze professionals en vrijwilligers zijn in bezit van een geldige Verklaring Omtrent
Gedrag.
• Mocht er iets gebeuren waar een kind, jijzelf of iemand die je spreekt graag met een
onafhankelijk iemand over wil praten, dan mag je altijd contact opnemen met onze
Vertrouwenspersoon (zie onze website).
• We delen geen foto’s of persoonlijke informatie van de deelnemers met anderen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke volwassene (school, ouders).

Is er iets onduidelijk, wil je iets vragen, heb je een opmerking? Laat het ons weten via
info@talentweken.nl

