Investeer in jezelf voor meer impact!

WERK MAKEN
VAN ONTWIKKELING

ELLLA maakt groei van mensen, teams en organisaties waar.
Talent zien, ontmoetingen begeleiden en helpen bij transformaties
binnen en tussen organisaties. Dat is waar ELLLA - Een Leven Lang
Leren Academie - voor gaat.
Voor Young Potentials in de regio Zwolle biedt ELLLA een unieke leergang
aan. Deze leergang combineert theoretische inzichten, eerlijke verhalen van
ondernemers, individuele begeleiding en echte samenwerking op krachtige
wijze. Het programma is bedoeld voor professionals (tot 35 jaar) die gedreven
zijn in hun werk en openstaan voor nieuwe inzichten en persoonlijke
ontwikkeling. Door te investeren in jezelf, ben je in staat om vanuit kwaliteit en
eigenheid meer impact te hebben.

Is dit waar jij naar op zoek bent?

“DOOR DE OPGEDANE
INZICHTEN IN WAT IK
WIL EN WAT IK KAN, STA
IK NU STEVIGER IN MIJN
SCHOENEN”
Vera Smedema
Vrieling Adviesgroep

WAT TE VERWACHTEN:
• individuele intake en persoonlijke
begeleiding
• inspiratie door eerlijke verhalen
van ondernemers
• op bezoek bij verschillende bedrijven
• leren van en met anderen in
dezelfde levensfase
• leer de regio beter kennen
en bouw aan een netwerk
• workshops waarin theorie
en praktijk samenkomen
• coaching op (kern)kwaliteiten
• samenwerken aan een uitdagende
groepsopdracht

MEEDOEN OMDAT JE:
• meer impact wilt hebben?
• stevig(er) in je schoenen wilt staan?
• wilt ontdekken wat echt bij je past?
• jezelf beter wilt leren kennen?
• een serieuze gesprekspartner wilt zijn?

10 september (16.00-20.00u)

LEERGANG YOUNG POTENTIALS

CHANGELAB 1 VOL VERWACHTING

14 en 15 mei (12.30-17.00u)

INTAKEGESPREK
met Arjan Gosker of
Tanja Geurtse

STARTBIJEENKOMST
INCLUSIEF OVERNACHTING
met Christian Kromme
auteur van Humanifaction

4 juni (9.00-17.00u)

juni, juli en/of augustus

MODULE 1 PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
met Coby Zandbergen
voorzitter CvB Cibap

INZICHT IN JOUW
MENSTYPE EN
KWALITEITEN
in twee coachgesprekken met
Bertram Ramspeck

2 juli (9.00-17.00u)

na de zomer

MODULE 2 - KWALITEITEN EN
COLLECTIEVE INTELLIGENTIE
met Marieke Snoek directeur van
Cycloon Post & Fietskoeriers

INDIVIDUEEL
KOFFIEMOMENT
met Arjan Gosker of
Tanja Geurtse

24 september (9.00-17.00u)

MODULE 3 ORGANISATIE- EN
TEAMONTWIKKELING
met Sjoerd-Jan Feenstra
franchisenemer McDonald’s

1 oktober (16.00-20.00u)

22 oktober (9.00-17.00u)

CHANGELAB 2 VOL VERWONDERING

MODULE 4 EEN BEWEGING CREËREN
met Arjan Jansen
directeur PEC Zwolle United

5 november (8.00-20.00u)

12 & 13 november (9.00-13.00u)

CHANGELAB 3 VOL-AAN-DE-BAK-DAG

SLOTBIJEENKOMST
INCLUSIEF OVERNACHTING
met oplevering changelab voor
opdrachtgever en publiek

De leergang wordt begeleid door Tanja Geurtse (moderator en changelab begeleider),
Arjan Gosker (moderator), Emmely Lefèvre (changelab begeleider) en Bertram Ramspeck (coach).

WERK AAN DE VOLGENDE SKILLS:
NA AFLOOP HEB JIJ:
• jouw zelfkennis vergroot
• meer inzicht in organisatieen teamdynamieken
• handvatten om (meer)
verantwoordelijkheid te nemen
• stevigheid gevonden om meer je
plek in te nemen
• jouw creatiekracht versterkt
door samenwerking met anderen
• inzicht in je gedragspatronen en
het effect daarvan op anderen

“DE ERVARING VAN EEN
GROEP DIE MET ELKAAR
EEN SUCCESVOL RESULTAAT
WEET NEER TE ZETTEN:
LEERZAAM EN GAAF!”
Sander Ezendam
Nijhuis Bouw B.V.

WAT DOE JE IN
DE CHANGELABS?

...

?!

Communicatiekracht

Groeien door feedback

Samenwerken

Ondernemerschap

Reflecteren

Creatie- en executiekracht

Presenteren

(Persoonlijk) leiderschap

Netwerken

 werkt samen aan een uitdagend
Je
en actueel vraagstuk die je in de
slotbijeenkomst presenteert aan
de opdrachtgever en geïnteresseerd
publiek. Je gaat met elkaar nadenken,
doen én iets creëren.

...
OOG VOOR JOUW
ONTWIKKELING
Om een goede start te kunnen maken,
voeren we met alle deelnemers een
uitgebreid intakegesprek. In dit gesprek
leren we elkaar alvast beter kennen en
maken we samen jouw ontwikkelbehoefte scherp.
In een tussentijds koffiemoment kijken
we samen hoe het gaat en wat jij nog
nodig hebt voor meer impact. Verder
heb je twee verdiepende coachgesprekken die gericht zijn op het
bepalen en benutten van de (kern)
kwaliteiten behorende bij jouw menstype.

WIL JE DEELNEMEN
AAN DEZE LEERGANG?
Deelname aan deze leergang kost
€ 4.950,- exclusief btw. De kosten zijn
inclusief een boekenpakket, deelname aan
een masteravond, accommodatiekosten
én de start- en slotbijeenkomst (inclusief
overnachting) op een avontuurlijke locatie.

MELD JE AAN OP
WWW.ELLLA.NL
Nieuwsgierig geworden?
Bel 06 4228 6558 of mail
naar contact@ellla.nl
Wij vertellen je graag meer!

