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Over Spirare Talent Valley 
Spirare Talent Valley is een inspirerende ontwikkelomgeving voor HB/HSP jongeren (LifeTrackers) die 

binnen het reguliere onderwijs niet worden voorzien in hun ontwikkelbehoeften. Talent Valley is er 

op gericht om deze LifeTrackers een passende plek en specialistische begeleiding aan te bieden zodat 

zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en inzetten, om vervolgens 

vanuit hun eigen drijfveren en motivaties een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Dit 

doen wij in een omgeving met gelijkgestemden waar persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd 

door de intrinsieke motivatie aan te spreken o.a. middels een divers aanbod van inspirerende 

activiteiten, workshops en projecten. Hiertoe doorlopen LifeTrackers, al dan niet synchroon, drie 

fases:    

Herstelfase – Back to your roots, Be or becoming yourself   

Oriëntatiefase – On route, Discovering who you are   

Integratiefase – On track, Reaching out to your destiny   

  

Binnen de werkomgeving zijn gelijkwaardigheid en respect belangrijke waarden.  Daarbij is het 

belangrijk dat mensen die betrokken zijn bij Spirare, werken in het verlengde van hun eigen 

drijfveren en talenten. Wij zoeken daarom ook iemand die het werk met enthousiasme en plezier 

doet. Binnen de werkzaamheden is er veel ruimte voor eigen inzicht en zelfsturing. Zelfstandig 

kunnen werken is hierbij belangrijk, maar ook het goed kunnen functioneren in een multidisciplinair 

team.  
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De TrackGuide begeleidt de LifeTracker gedurende zijn proces in het vinden van zijn interesses en 

drijfveren.  Hierbij staat de zoektocht naar de eigen identiteit centraal. De Trackguide geeft samen 

met de LifeTracker vorm aan zijn proces, behoudt zicht op zijn ontwikkeling, signaleert, ondersteunt 

en bewaakt de voortgang en het welzijn.  Tevens is hij of zij het eerste aanspreekpunt voor ouders en 

speelt daarbij een cruciale rol in de communicatie met en naar betrokken instanties.   

 

Als TrackGuide: 

- werk je met de LifeTracker op basis van gelijkwaardigheid; 

- beweeg je mee met de LifeTracker, durf je rust en ruimte te geven; 

- onderzoek je samen met de LifeTracker welk pad te bewandelen om uiteindelijk de stap naar buiten 

te kunnen  

  zetten; 

- maak je samen met de lifeTracker zijn emoties, zelfbeeld en angsten bespreekbaar en werk je hier 

samen met  

  hem of haar aan;  

 - ben jij je bewust van je gesprekstechnieken en durf je te luisteren, spiegelen en confronteren 

indien nodig; 



- geef je ouders inzicht in dit proces en begeleid je ze daarbij; 

- heb je feeling met de werkwijze en aanpak van Talent Valley. Tijdens de inwerkperiode zal hier 

aandacht aan   

   worden besteed; 

- durf je vanuit je gevoel en op intuïtie te handelen en bestaande kaders los te laten;  

- ben je flexibel en ondernemend; 

- heb je ook de moed je eigen reacties te onderzoeken en geef je blijk van een goede zelfreflectie;  

- heb je ervaring met drop-outs;  

- heb je ervaring met psychische problematiek; 

- heb je voldoende kennis en inzicht over HB/HSP. 

 

Meer informatie  

Voor vragen over de vacature of het sturen van jouw sollicitatiebrief en CV kun je terecht bij:   

Naam: Hanny Kusters  

E-mail: secretariaat@spirare.org 
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