TOPLEERGANG

LEIDERSCHAP
Maak werk van persoonlijke groei

WAT KUN JE VERWACHTEN
• Topsprekers met prikkelende inhoud en
actuele thematiek.
• Individuele begeleiding, die start met een
uitgebreid kennismakingsgesprek.
• Een interessante groep bestaande uit leiders
en ondernemers uit verschillende sectoren.
• Zeven bijeenkomsten vol kennis, inzichten,
rake oefeningen, gesprekken en momenten
van reflectie.
• Handvatten voor ontwikkeling van jezelf én je
organisatie.
• Bedrijfsbezoeken en coaching.
• Inzichten voor het leven!

WERK
MAKEN
VAN PERSOONLIJKE GROEI
ELLLA maakt groei van mensen, teams en organisaties waar. Talent
zien, ontmoetingen begeleiden en helpen bij transformaties binnen
en tussen organisaties.
ELLLA, breng(t) je hele organisatie in beweging. Dat is waar ELLLA
voor gaat!
Als leider zie je overal kansen tot vernieuwing. Je wilt graag innovatie aanmoedigen
in je organisatie en een vitale cultuur creëren. Dit vraagt moed en nieuwe inzichten
van jou als leider. De Topleergang Leiderschap biedt toerusting voor ondernemers
en leiders in het huidige transformatietijdperk. De sprekers reiken andere manieren
van kijken en denken aan. Onderweg groei je samen met de groep in persoonlijk
leiderschap. We zorgen voor de verbinding van hoofd en hart, van ratio en intuïtie
en voor het managen van potentieel. Je wordt uitgedaagd (met nieuwe ogen) te
kijken naar wat jouw organisatie nodig heeft en hoe jij daar een leidende rol in
vervult.

Klaar voor de volgende stap als leider?

MEEDOEN OMDAT JE

“HET VERLANGEN, NIET
DE VERANDERING, IS DE
SLEUTEL TOT GROEI!”
Camiel Slot
Commercieel directeur Particuliere markt
Vrieling Adviesgroep

• Klaar bent om een volgende stap te maken in
je persoonlijke ontwikkeling.
• Op zoek bent naar andere of nieuwe
perspectieven.
• Bepaalde patronen wilt doorbreken.
• Wilt leren van leiders uit andere organisaties.
• Een beweging in je organisatie op gang wilt
brengen.
• Op zoek bent naar de verbinding tussen ratio
en intuïtie.

TOPLEERGANG
LEIDERSCHAPSONT WIKKELING

MODULE 4

INTEGRAAL
LEIDERSCHAP

Gastspreker: Daniel Ofman
17 juni 2022

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

Gastspreker: Jan Rotmans

Gastspreker: Stefan van der
Stigchel

Gastspreker: Gerda van Dijk

TRANSITIE

24 en 25 maart 2022
+ overnachting

Op de eerste dag van de
startbijeenkomst spreekt Jan
Rotmans over leiderschap in het
huidige transformatietijdperk:
in welke tijd leven wij, wat
kenmerkt deze tijd en wat heb jij
als leider te doen om een gezond
en duurzaam ecosysteem te
creëren?
Daarnaast deel je sleutelverhalen met elkaar en werk je
aan persoonlijk leiderschap. Wat
is jouw opgave en wat heb jij als
leider te ontwikkelen?

AANDACHT

22 april 2022

Stefan van der Stigchel onderzoekt
hoe aandacht en visueel bewustzijn onze perceptie van de wereld
beïnvloedt. Aandachtsarchitecten,
zoals reclamemakers, social media
experts en app-bouwers, zijn
allemaal professioneel bezig met
het sturen, beïnvloeden en vasthouden van aandacht. Ook voor
mensen in organisaties is focus en
het vasthouden van geconcentreerde aandacht lastig. Wat betekent
dat voor leiderschap en wat vraagt
dit van jou?

LEVENSFASEN
20 mei 2022

Tijdens deze bijeenkomst staan
de verschillende levensfasen
en de vitaliteit van organisaties
centraal. Volgens Gerda van
Dijk heeft elke fase in de
organsatieontwikkeling een
herkenbare cultuur die om
een bepaalde (aan)sturing en
leiderschap vraagt. Je verdiept
met elkaar de vraag wat jouw
organisatie kenmerkt en wat
jouw rol en positie is binnen
dat geheel.

MODULE 5

MODULE 6

Gastspreker: Arend Ardon

Gastsprekers: Jürg Thölke en
Gea Kok

VERNIEUWING
VANUIT ENERGIE
8 juli 2022

Deze module gaat over inspiratie
en inzet in organisaties.
Daniel Ofman belicht drie
invalshoeken die in verbinding
staan met de bloei van inspiratie
en inzet: klopt het inhoudelijk wat
je doet, kloppen de verhoudingen
en klopt je houding? Zijn integrale
benadering van leven, werken
en organiseren maakt duidelijk
waarom veel traditionele
manieren van managen niet
kunnen en niet zullen werken.

MODULE 7

APK

11 november 2022

Arend Ardon leidt ons langs
inspirerende en krachtige
inzichten over vernieuwing
in organisaties. Hoe komen
we los uit vastgeroeste
werkwijzen en hoe kunnen
we energie en creativiteit
binnen de organisatie op gang
brengen? We gaan op zoek
naar het potentieel van iedere
organisatie.

Op deze dag kijken we terug op de
verkregen kennis en inzichten. Ieder
presenteert het eigen leiderschapskompas. Op basis hiervan bespreken

SYSTEMISCH WERKEN
8 en 9 september 2022
+ overnachting

Tijdens de slotbijeenkomst
stelt Jürg Thölke systemisch
werken op individueel en
organisatieniveau centraal: hoe
werkt systeem-dynamica binnen
organisaties
en voor individuen?
Op de afsluitende dag presenteer
je onder leiding van Gea Kok aan
elkaar wat je tijdens de leergang
ontdekt hebt en wat je daarmee
gaat doen. Samen groeien naar
iets groters.

we hoe jouw vorm van nieuw
leiderschap er in de praktijk uitziet.
Waar loop je tegen aan? We helpen
elkaar weer verder op weg.

“IK HEB ERVAREN
DAT ELKE
LEIDINGGEVENDE
HET WELEENS NIET
WEET OF ONZEKER
IS EN DAT JE DIT OOK
GOED KUNT INZETTEN
ALS KWALITEIT.”
Saskia Hertog
Directeur Stark

WAT DEELNEMERS
OVER DE LEERGANG
ZEGGEN
KENNISMAKING

Om een goede start te maken, nodigen wij je uit
voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek leren
we elkaar beter kennen en krijgen we scherper zicht
op jouw ontwikkelbehoefte.

COACHGESPREKKEN

...

In twee coachgesprekken met Bertram Ramspeck
krijg je inzicht in jouw menstype en kwaliteiten.

BEDRIJFSBEZOEKEN

Als onderdeel van deze leergang word je
gekoppeld aan andere deelnemers om een kijkje
te nemen in elkaars keuken en elkaar te coachen
in je ontwikkeling als leider.

EVENT

Je wordt van harte uitgenodigd voor een ELLLAevent. Een moment waarbij je wordt geïnspireerd
door een toonaangevende spreker en je kennismaakt
met het ELLLA-netwerk.

MODERATOREN

Het programma wordt begeleid door Elja Kalisvaart.
Co-moderatoren in het programma zijn afwisselend
Hessiëlle Kerkhoff en Arjan Gosker.

LOCATIE

We zijn te gast bij Hotel Mooirivier in Dalfsen. Daarnaast worden twee modules gehouden bij ELLLA in
Zwolle.

“ Ik heb geleerd om voorbij mijn
eigen belang te kijken en te
zoeken naar mijn bijdrage aan
het geheel. Met waardering
en vrij van oordeel de ander
tegemoet te treden.”

“ Iedere spreker, ieder
dagdeel, ieder gesprek met
de medecursisten was een
beleving. In de praktijk merk ik
dat ik er iedere dag nog wat aan
heb, zowel zakelijk als privé.”

“ Gevoelig, diepgaand,
inspirerend en confronterend.
Deze verdieping gun ik
iedereen.”

“ De topleergang is voor mij een
reis om nooit te vergeten. Dit
blijf ik bij me dragen, een leven
lang!”

DEELNEMEN AAN DEZE LEERGANG?
Deelname aan de Topleergang Leiderschap kost
€ 8.495,00 exclusief btw. Dit omvat het bijwonen van
zeven modules (negen dagen), een ELLLA-event en
twee coachgesprekken. Ook het lesmateriaal, een
aantal inspirerende boeken van de gastsprekers en
de kosten voor de overnachtingen tijdens de start- en
slotbijeenkomst, diner en lunches zijn bij de prijs
inbegrepen.

MAAK JOUW INTERESSE KENBAAR
Voor meer informatie over deze leergang kun je
contact opnemen met Arjan Gosker (06 1304 8895 of
arjangosker@ellla.nl). Bij interesse in de leergang nodigen
wij jou van harte uit voor een persoonlijk gesprek.
De gesprekken worden gevoerd met hoofdmoderator,
Elja Kalisvaart.

NA DEELNAME
Alle deelnemers die een ELLLA-leergang hebben afgerond,
worden uitgenodigd voor het ELLLA-alumninetwerk. Dat is
dé manier om betrokken en geïnspireerd te blijven, andere
deelnemers te blijven zien en ervaringen uit te wisselen.

www.ellla.nl

