
Voorstelling met Luk Dewulf 

Ben je al CM-lid, dan weet je dat je op CM kunt 
rekenen. Ben je nog geen lid, dan nodigen wij je 
uit om onze troeven te leren kennen. 
Ga langs in het CM-kantoor in 
je buurt of surf naar 
www.cm.be.

Geluk kun je leren.

Gelukkige mensen leven langer en gezonder. Ze presteren 
beter en hebben meer vrienden. Redenen genoeg dus om 
aan je geluk te werken. Dat kan, want je geluk heb je voor 
40% zelf in handen. Ontdek met ‘Pluk je geluk’ hoe je je  
geluk en je mentale fitheid kunt vergroten.

 www.plukjegeluk.be

Ik kies voor mijn talent
Toolbox junior editie

Na het boek “Ik kies voor 
mijn talent”, ontwikkelden 
Luk Dewulf, Peter Beschuyt 
en Els Pronk een toolbox die 
kinderen op het spoor zet van 
hun eigen talenten.

Deze toolbox biedt een concreet overzicht van 40 zichtbare 
talenten van kinderen in activiteiten op school, thuis 
of in de sportclub. Ze omvat een uitgebreide set van 
werkvormen en tools die ouders, leerkrachten, opvoeders 
en hulpverleners helpen om talenten van kinderen te leren 
zien, te ontwikkelen en maximaal in te zetten.

Luk Dewulf en Peter Beschuyt zijn beiden pedagoog en adviseur 
bij Kessels & Smit, The Learning Company.
Els Pronk is kindercoach en oprichter van Grootsklein, waar ze 
kinderen ondersteunt bij het ontwikkelen van hun talent.

CM-Voordeel

CM-leden kunnen de toolbox 
‘Ik kies voor mijn talent. Tool-
box voor jong talent.’ (uitgege-
ven bij Lannoo) kopen aan een 
voordeelprijs. Dit exclusief 
voordeel is alleen geldig tij-
dens de voorstellingen van de 
talententournee.

Je betaalt slechts 35 euro in plaats van 49,99 euro.

Gelukkige kinderen?
Kies voor hun talent!
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Voor wie?

De voorstelling is een aanrader voor iedereen die betrokken is bij 
opvoeding: (groot)ouders, leerkrachten, opvoeders, hulpverleners...

Deelnameprijs

•	 5	euro	voor	CM-leden
•	 10	euro	voor	niet-leden
•	 2,5	euro	voor	CM-leden	met	verhoogde	tegemoetkoming

Inschrijven 

Inschrijven kan via   www.plukjegeluk.be/talent

of neem contact op met CM in je buurt (zie lijst hierboven)

Reacties van het publiek

“Aan te bevelen voor iedereen die zich (professioneel) be-
zighoudt met het begeleiden en ondersteunen van (jonge) 
mensen en hun ontwikkeling.”

“In november volgde ik een nascholing. Hoewel het niet de 
eerste keer is dat ik Luk Dewulf aan het werk zie, haal ik er 
nog altijd nieuwe tips uit.”

 “Luk Dewulf levert voor mij inspirerend werk dat bijdraagt 
aan een duurzame samenleving. Bedankt om de kennis en 
inzichten met ons te delen en ons te inspireren.”

Gelukkige kinderen?
Kies voor hun talent!

Kiezen voor datgene waar je goed in bent, 
draagt bij tot je geluk. Hoe begeleid je 
kinderen en jongeren in het ontdekken, 
ontwikkelen en inzetten van hun talenten? 
CM en Luk Dewulf nemen je mee op 
ontdekkingstocht tijdens een inspirerende 
talententournee doorheen Vlaanderen.

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen, dat wenst toch ieder-
een? Maar hoe kun je als ouder, leerkracht, opvoeder, bege-
leider … hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op 
hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat 
ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk 
in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.”

Kiezen voor je talenten, bezorgt je een blijvende goesting 
om te leren en te werken. Want door te doen waar je goed 
in bent, laad je niet alleen voortdurend je energie terug op, 
het bezorgt je ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en 
zelfvertrouwen. Deze strategie werkt evengoed voor kinde-
ren en jongeren.

In de voorstelling ‘Gelukkige kinderen? Kies voor hun talent!’ 
gaat Luk Dewulf op een boeiende manier dieper in op het 
belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij 
aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toe-
komst en geluk

Luk Dewulf is pedagoog van opleiding, partner bij ‘Kessels 
& Smit, The Learning Company’ en auteur van het boek ‘Ik 
kies voor mijn talent’. In zijn werk zoekt hij op alle mogelijke 
manieren hoe hij kracht kan losmaken en ontwikkelen bij 
individuen en organisaties. Hij verdiepte zich in positieve 
psychologie en talentontwikkeling en is een veel gevraagd 
spreker in binnen- en buitenland.

Talententournee praktisch

07-11-2012 20 u. Roeselare CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1 CM Roeselare-Tielt, tel. 051 26 53 00

25-02-2013 20 u. Oostende Sint-Andreasinstituut (auditorium), Steensedijk 151 CM Oostende, tel. 059 55 26 15

27-02-2013 20 u. Mechelen Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5 CM Mechelen-Turnhout, tel. 014 40 35 80

05-03-2013 20 u. Dendermonde CC Belgica, Kerkstraat 24 CM Waas en Dender, tel. 03 760 38 11

06-03-2013 20 u. Scherpenheuvel GC Den Egger, A. Nihoulstraat 74 CM Leuven, tel. 016 35 96 00

12-03-2013 20 u. Sint-Niklaas KAHO Sint Lieven (auditorium), Hospitaalstraat 23 CM Waas en Dender, tel. 03 760 38 11

13-03-2013 20 u. Mol Schouwburg Rex, Smallestraat 2 CM Mechelen-Turnhout, tel. 014 40 35 80

14-03-2013 20 u. Oostkamp CC De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42 CM Brugge, tel. 050 44 03 88

21-03-2013 20 u. Kessel-Lo CM Leuven, Platte Lostraat 541 CM Leuven, tel. 016 35 96 00

26-03-2013 20 u. Aalst CC De Werf, Molenstraat 51 CM Midden-Vlaanderen, tel. 09 267 57 35

18-04-2013 20 u. Antwerpen De Stroming, Nationalestraat 111 CM Antwerpen, tel. 03 470 21 51

24-04-2013 20 u. Wuustwezel GC Kadans, Achter d'Hoven 15 CM Antwerpen, tel. 03 470 21 51

25-04-2013 20 u. Gent Vormingscentrum Guislain, Campus Stropkaai, Stropkaai 38B CM Midden-Vlaanderen, tel. 09 267 57 35

29-04-2013 20 u. Harelbeke CC 't Spoor, Eilandstraat 6 CM Zuid-West-Vlaanderen, tel. 056 26 63 37

06-05-2013 20 u. Halle CC 't Vondel, J. Possozplein 40 CM Sint-Michielsbond, tel. 02 240 85 06

08-05-2013 20 u. Diepenbeek Katholieke Hogeschool Limburg, Agoralaan gebouw B CM Limburg, tel. 011 28 04 45

13-05-2013 20 u. Eeklo CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10 CM Midden-Vlaanderen, tel. 09 267 57 35

14-05-2013 20 u. Heist-op-den-Berg CC Zwaneberg, Bergstraat Z/N CM Mechelen-Turnhout, tel. 014 40 35 80

23-05-2013 20 u. Turnhout CC De Warande, Warandestraat 42 CM Mechelen-Turnhout, tel. 014 40 35 80


