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In maart 2019 start de jaarlijkse leergang voor young potentials in de regio
Zwolle, een intensief programma waarin volop aandacht is voor persoonlijke
ontwikkeling en voor organisatieontwikkeling. Met deze leergang brengen wij
talentvolle medewerkers van 25 tot 35 jaar van toonaangevende bedrijven uit
de regio Zwolle bij elkaar.
Werken aan leiderschap en verbinding

“What you do today
can improve all your tomorrows.”

De leergang bestaat uit zes modules rondom het thema leiderschap, waarbij

- Ralph Marston -

zicht op dat wat jou bijzonder maakt en leer je hoe jij het verschil kunt maken,

inspirerende gastsprekers hun ervaringen delen. De begeleiding is in handen
van Tanja Geurtse en Arjan Gosker. Gedurende de leergang krijg je scherper
in iedere situatie. Je ontdekt samen met de andere deelnemers hoe je de
kracht van verbinding actief inzet. Aanvullend krijg je twee individuele coachgesprekken met Bertram Ramspeck, bezoek je verschillende bedrijven en sluit
je aan bij het ELLLA netwerk.
Samen leren en werken in een changelab
Het changelab is de plek waar je werkt aan skills als samenwerken, netwerken,
presenteren en wat je nodig hebt om verschil te kunnen maken. De inzichten
die je opdoet kun je direct inzetten in jouw eigen werk. Tegelijkertijd werk je in
het changelab aan een actueel thema dat speelt binnen jouw werkomgeving of
binnen die van een van de andere deelnemers. Het changelab wordt begeleid
door Emmely Lefevre en Tanja Geurtse.

Module 1: 14 maart (09.00 - 21.00) en 15 maart 2019 (09.00 - 13.00)
Tweedaagse startbijeenkomst met gastspreker: Jan Bommerez
Jan Bommerez spreekt over de tijd waarin wij leven
en de transformatie waarin wij wereldwijd zitten. In de
middag en avond deel je persoonlijke sleutelverhalen
met elkaar. Tijdens de tweede dag staan de actuele
thema’s uit ieders werkomgeving centraal. Je pitcht jouw
eigen thema. En je kiest uit alle pitches waar je tijdens
de leergang in teams aan gaat werken.

Changelab 1: 4 april 2019 (16.00 - 21.00)
* Bedrijfsbezoek
* Aan de slag met alle thema’s

Changelab 3: 27 juni 2019 (16.00 - 21.00)
* Bedrijfsbezoek
* Aan de slag met alle thema’s
* Benut de zomer... Ga in gesprek met experts, maak een studiereis en/of
bezoek bedrijven die helpen in de verdere uitwerking van jullie vraagstuk.

Module 4: 11 juli 2019 (10.00 - 17.00)
Gastspreker: Bert Beun, Voorzitter CvB Deltion College
Bert Beun is voorzitter van het College van Bestuur van
Deltion College. Deltion levert als onderwijsinstelling een
actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Zwolle
en houdt zich daarbij bezig met cases rondom de steeds
sneller veranderende arbeidsmarkt. Bert vertelt over de
rol van Deltion als verbindende partij in het gesprek over
de toekomst van de regio.

Module 2: 25 april 2019 (09.00 - 17.00)
Gastspreker: Marieke Snoek, algemeen directeur Cycloon
Marieke Snoek is algemeen directeur bij Cycloon Post
& Fietskoeriers, een sterk groeiende onderneming met
internationale ambities. Als sociaal ondernemer staat
Marieke genoteerd in de top honderd van Duurzame Jonge
Ondernemers (DJ100). Ze vertelt over ondernemen met oog
voor mens en milieu, het kietelen van de gevestigde orde en
haar wens om het bedrijfsleven te verduurzamen.

Changelab 2: 16 mei 2019 (16.00 - 21.00)
* Bedrijfsbezoek
* Aan de slag met alle thema’s

Module 3: 6 juni 2019 (09.00 - 17.00)

Module 5: 12 september 2019 (09.00 - 17.00)
Gastspreker: Arjan Jansen, directeur Regio Zwolle United
Arjan Jansen is directeur van Regio Zwolle United,
de stichting die vanuit PEC Zwolle is opgericht om
de maatschappelijke waarde van de voetbalclub in
te zetten voor het welzijn van de regio. De stichting
weet de verbinding met gemeenten, bedrijven en
onderwijsinstellingen maatschappelijke ontwikkeling van
de regio te verwezenlijken. Arjan vertelt over zijn rol als
aanjager van verbinding in de regio.

Changelab 4: 19 september 2019 (16.00 - 21.00)
* Bedrijfsbezoek
* Aan de slag met alle thema’s

Gastspreker: Sjoerd-Jan Feenstra, franchisenemer McDonald’s omgeving Zwolle
Sjoerd-Jan Feenstra is ondernemer en eigenaar van
vijf McDonald’s restaurants in regio Zwolle. Hij won de
Golden Arch Award in 2016, de hoogste internationale
onderscheiding voor een McDonald’s Franchisenemer.
Hij heeft een kijkje in de keuken van zijn organisatie
waar gastbeleving, kwaliteit en aandacht voor
ontwikkeling van medewerkers dagelijkse kost is. Hij
spreekt over innovatie in de foodsector, maatschappelijk
ondernemen en zijn eigen lessons learned.

Module 6: 3 oktober (09.00 - 21.00) en 4 oktober 2019 (09.00-13.00)
Tweedaagse slotbijeenkomst
Op de eerste dag presenteer je je persoonlijke opbrengst van de leergang
aan elkaar. Tijdens de laatste dag presenteer je als team de uitkomsten van
jullie thema’s aan gastsprekers, founding partners, leidinggevenden en andere
geïnteresseerden.

De genoemde gastsprekers zijn onder voorbehoud.

Groepssamenstelling en intakegesprek

Wat deelnemers over de leergang zeggen

Bij de samenstelling van de groep zet ELLLA in op voldoende diversiteit,
zodat er een waardevolle mix aan Young Potentials aanwezig is. Een groep
waar men elkaar vanuit kwetsbaarheid en vertrouwen uitdaagt en verder
brengt.

“Heel erg vette leergang die op een prettige manier diepgang in je
eigen denken brengt. Er is veel ruimte voor gesprek en reflectie in
een veilige setting.”

Om een goede start te kunnen maken, houden 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 scherpen we aan wat jij nodig hebt voor de juiste boost. Voor

“Een enorm verrijkende ontdekkingsreis.”

deze leergang is geen specifiek aanvangsniveau vereist, hoewel deelnemers
doorgaans een hbo- of wo-niveau hebben.
Investering
Deelname aan de leergang kost € 4.950,00 exclusief BTW. Dit omvat
het bijwonen van zes modules, vier changelabs, twee individuele
coachgesprekken en deelname aan een masteravond. De kosten voor
deelname zijn inclusief accommodatiekosten en twee hotelovernachtingen
bij de start- en slotbijeenkomst.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over deze leergang kun je contact opnemen met
Arjan Gosker (arjangosker@ellla.nl, 06 - 13048895). Ook kun je kijken op
www.ellla.nl. Als je interesse hebt in de leergang, dan nodigen wij je graag
uit voor een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

“Het persoonlijke ontwikkelingsstuk is erg sterk, de coachgesprekken
een verrijking, de begeleiding prettig en ‘raak’. Ik vond het een zeer
waardevol traject en kan de leergang zeker aanraden aan anderen.”
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