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LEF’19 brengt uw hele organisatie en al uw mensen in 
beweging. Tijdens dit inspirerende en activerende event in 
Schouwburg Odeon reiken wij uw medewerkers praktische 
tools en nieuwe inzichten aan, zodat zij meer regie kunnen 
nemen over hun leven en loopbaan. 

Met de trendverkenners van Fountainheads op het podium, Willem 
Gunneman als dagvoorzitter, impactvolle ELLLA workshops, theater-, lunch- 
en koffiemomenten zorgen we voor inspiratie en beweging. Een dag waarbij 
groei, ontwikkeling, persoonlijk leiderschap én fun hand in hand gaan. 

HET LEF EVENT

We leven in een boeiende tijd, met stevige uitdagingen 
die ons als mens raken. Het gaat niet meer over 
veranderen, maar over transformeren. ELLLA, een leven 
lang leren academie, helpt bij deze uitdagingen door groei 
te verwezenlijken van individuen, teams en organisaties. 

OVER ELLLA

U begrijpt als geen ander dat dit steeds belangrijker is in een wereld die morgen 
alweer anders is dan vandaag. De snelle maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen vragen veel van uw bedrijf. Veranderen uw medewerkers mee in 
hetzelfde tempo? Zijn ze wendbaar? Kunnen zij vooruitkijken en zelfs vooruitlopen 
op de uitdagingen van vandaag en morgen? Bezitten zij daarvoor de benodigde 
mindset en vaardigheden? En hoe zorgt u ervoor dat niet een enkeling daar werk 
van maakt, maar uw hele organisatie? Dat vraagt om te kiezen voor LEF. 

EEN LEVEN LANG
ONTWIKKELEN

•  Een inspirerende dag voor alle 
medewerkers. Hoog of laag 
opgeleid, jong of oud. Het gaat 
om inzichten die bijdragen aan 
meer regie in je werk en leven. 

• Een dag waarop plezier, inspiratie 
en praktische handvatten elkaar 
afwisselen en versterken.

• Een dag waarop ieders 
nieuwsgierigheid, 
omgevingsbewustzijn, vitaliteit, 
reflectie- en verandervermogen 
geprikkeld wordt. 

•  Een dag samen met 
medewerkers van andere 
bedrijven uit de regio. 

• Een dag met een persoonlijk, 
betaalbaar en maatwerk 
karakter. De ideale combinatie 
voor impact, bij je medewerkers 
én in je organisatie.



Na de persoonlijke ontvangst van alle 
medewerkers, verzorgt u (met uw MT) 
een korte kick-off voor de medewerkers 
uit uw bedrijf. Aansluitend genieten 
we van het trendverkenners-duo Jan-
Henk Bouman en Wim van Rooijen van 
Fountainheads. In een uurtje nemen ze 
ons mee in een pakkende theatershow 
over deze uitdagende tijd. Een stevige 
wake-up call die veel inzicht geeft. 
Vervolgens gaan uw medewerkers 
gedurende de rest van de dag zelf aan 
de slag in drie impact workshoprondes 
van een uur. Dit wordt afgewisseld met 
muziek en theater. De dag sluit u weer 
samen kort af met de mensen uit uw 
organisatie en daarna is er ruimte voor 
ontmoeting onder genot van en hapje 
en drankje. 

PROGRAMMA

De Trendverkenners Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen 
van Fountainheads bestuderen dagelijks de snel veranderende 
wereld om ons heen en vertalen die ontwikkelingen naar 
pakkende verhalen voor (ondernemende) mensen. Met z’n 
tweeën op het podium geven de Fountainheads duiding 
omkleed met veel praktijkvoorbeelden over wat er nu aan de 
gang is op het gebied van technologie en (maatschappelijke) 
trends en hoe je als medewerker hiermee kunt omgaan.

IN DE
WORKSHOPS 
WERKEN WE MET 
TWEE NIVEAU’S:

Dit is voor de mensen die (vrij) nieuw 
zijn in de wereld van persoonlijke 
ontwikkeling. Deze workshops geven 
meer inzicht in wie je bent, wat je 
wilt, wat jou uniek maakt en waar jij 
invloed op hebt. 

VERKENNEN
MET LEF

In deze workshops doen deelnemers 
verdiepende inzichten op. Hier 
gaat het o.a. over ontwikkelen van 
een groei mindset, oefening in 
beter luisteren en de goede vragen 
kunnen stellen, werken met energie 
i.p.v. tijd. 

DOORGAAN
MET LEF



WAT IS DE
INVESTERING
OM MEE TE DOEN?
De investering EUR € 199,00 p.p. Hiervoor 
ontvangen deelnemers een compleet 
verzorgd programma, trainingsmateriaal en de 
aankleding met lekkere hapjes en drankjes.  
 
Voor een goede inbedding van het programma 
maken een voorbereidingssessie en een evaluatie 
sessie met uw management onderdeel uit van 
onze aanpak. Voor beide sessies van maximaal 4 
uur wordt een bedrag van EUR 795 in rekening 
gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw.  
 
Wij gaan u maximaal ondersteunen om uw 
medewerkers enthousiast te maken voor dit 
event. De tone of voice van het management 
is daarbij cruciaal. Vandaar eerst een goed 
gesprek met het management. Vervolgens 
digitale/marketingondersteuning die helpt 
om de boodschap van dit event intern helder 
te communiceren. Tijdens de dag wordt uw 
logo getoond in het programmaboekje en via 
verschillende banners in de ruimte. Er zijn beperkte 
mogelijkheden voor sponsoring voor bedrijven met 
LEF. We vertellen u graag wat er mogelijk is.

Investeren in de ontwikkeling van uw 
mensen, en daarmee de wendbaarheid van 
uw bedrijf, wordt stevig aangemoedigd 
door de overheid. Wij helpen u graag bij het 
vinden en aanvragen van de juiste subsidies.

SUBSIDIE
MOGELIJKHEDEN 2

Start u en sluit u af in een eigen ruimte voor u en uw 
medewerkers. Dit doet u als management samen met uw 
persoonlijke ELLLA moderator. Nemen alle medewerkers 

deel aan het plenaire programma en kiezen zij individueel 
voor deelname aan voor hen relevante workshops. 

Op de dag(en) zelf: 

Koppelen we de organisatie aan een ELLLA moderator. Een vast 
contactpersoon die helpt om zoveel mogelijk impact te bereiken 
door uw deelname aan dit event. Begeleiden we minimaal één 
sessie met directie/management om u maximaal voor te bereiden. 
En verzorgen wij een toolbox voor interne communicatie. Samen 
bereiden we uw medewerkers voor op het event.

In aanloop naar het event: 1



WENDBARE
MEDEWERKERS,
WAT ZIJN DAT?Krijgen alle medewerkers een aantal 

korte mails die de inzichten van hun 
LEF’19-dag opfrissen en hen helpen 
in beweging te blijven. Komt uw 
persoonlijke ELLLA moderator langs 
voor een gesprek over de impact 
en de nodige follow-up. 

Na afloop van het LEF event: 

3
Wendbare medewerkers zijn zich bewust van de 
veranderingen in de wereld en de impact op hun werk. 
Ze zijn nieuwsgierig en hebben de wil en het vermogen 
om zichzelf steeds aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. 

Wendbare medewerkers dagen zichzelf geregeld uit 
door te experimenteren met nieuw gedrag, om zo 
nieuwe vaardigheden eigen te maken. Dit vraagt om 
een mindset voor groei en ontwikkeling. En om te 
ontwikkelen, heb je LEF nodig! 

Nee, het is ons voornemen deze events in het 
voorjaar en najaar te organiseren met wisselende 
sprekers en workshops. Zo brengen we met 
u ritme in de ontwikkeling van uw mensen en 
organisatie. Tegelijk weten wij als geen ander dat 
tijd en geld schaars zijn. We zorgen voor hoge 
impact met beperkte inzet van tijd en middelen. 

En stopt het daarna?4



MEER INFORMATIE
EN AANMELDEN
Neem voor meer informatie over LEF’19 contact op 
met Arjan Gosker

arjangosker@ellla.nl 
06 1304 8895

Kijk vooral ook op www.ellla.nl

We drinken graag een kop koffie met u om (vrijblijvend) de 
mogelijkheden voor u en uw medewerkers te bespreken.

ZWOLSE THEATERS; SCHOUWBURG ODEON
BLIJMARKT 25, 8011 ND ZWOLLE

LOCATIE:


