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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
UitzonderlÐk talent : gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels / Frans Corten ;
illustraties: MarÐe van der Sande en GÈrard Schiphorst ; redactie: Caroline van der Post. - [Deventer] : Werk
en Waarde, [2019]. - 110 pagina's : illustraties ; 25 cm.
Frans Corten (1962), die al twintig jaar uitzonderlijke talenten begeleidt bij hun loopbaan, is een ware pionier
op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Vanuit zijn bedrijf Werk en Waarde toont hij expliciete
aandacht voor mensen die afwijken van het gemiddelde. Deze gids is bedoeld om hen beter de weg te
kunnen laten vinden in hun leven en werk. Deze handzame, op biografische basis gevestigde wegwijzer,
gericht op een positiever maatschappelijk klimaat voor hen, bevat veel inzichten en eigen vindingen vanuit
de praktijk verkregen (bijna duizend mensen vertelden hem hun levensverhaal). Vijf goed terecht gekomen
personen vertellen over hun loopbaan, valkuilen en oplossingen. Frans adviseert met respect voor ieders
eigenzinnigheid. Het is een prettig geschreven, eerlijke, doorleefde, leesbare en zelfs ontroerende gids met
veel inzichten en tips. Met praktijksituaties tussen de tekst en leuke illustraties, verwijzing naar verdere
literatuur en websites.
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