


WERK MAKEN
VAN ONTWIKKELING

“DOOR DE OPGEDANE 

INZICHTEN IN WAT IK 

WIL EN WAT IK KAN, 

STA IK NU STEVIGER IN 

MIJN SCHOENEN.”

Vera Smedema

Vrieling Adviesgroep

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, individuele 

begeleiding en eerlijke verhalen van ondernemers en bestuurders.  

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?

WAT KUN JE VERWACHTEN 

• Individueel intakegesprek.

•  Inspiratie door eerlijke verhalen van

 ondernemers en bestuurders.

• Op bezoek bij verschillende bedrijven.

• Leren van en met anderen in dezelfde 

levensfase.

• Bouw aan een (regionaal) netwerk.

• Workshops waarin theorie en praktijk 

samenkomen.

• Inzicht in jouw talenten. 

• Individuele coaching.

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(re) gesprekspartner wilt zijn.



De leergang wordt begeleid door Tanja Geurtse en Karen Bakker.  

Beiden zullen acteren in de rol van moderator, coach en TMA-professional.

LEERGANG YOUNG POTENTIALS

BIJEENKOMST 5 

ORGANISATIE- EN 

TEAMONTWIKKELING
Gastspreker Evert Leideman 

(deltaWonen)

BIJEENKOMST 4

FILOSOFIE ALS BRON VOOR  

JE LEIDERSCHAP
Gastspreker Astrid Vrolijk  

(Stadkamer, bibliotheek Zwolle)

5 & 6 oktober 2022 (13.00-13.00u)

 20 januari 2023 (09.00-17.00u)

INTAKEGESPREK
met Tanja Geurtse  

of Karen Bakker

oktober 2022

TALENTGESPREK
Krijg inzicht in je talenten, 

drijfveren en valkuilen door 
middel van de Talent en 
MotivatieAanalyse (TMA)

11 november 2022 (09.00u-17.00u)

BIJEENKOMST 3 

PERSOONLIJK  

LEIDERSCHAP
Gastspreker Erik Otten  

(Webstores)

9 december 2022 (09.00u-17.00u)

BIJEENKOMST 2 

WERKEN VANUIT JE  

(KERN)KWALITEITEN! 
Gastspreker Marieke Snoek  

(Cycloon) 

januari 2023

INDIVIDUELE 

COACHING

INDIVIDUELE 

COACHING

SLOTBIJEENKOMST

FEESTELIJKE AFSLUITING 
Met publiek!

31 maart 2023 (09.00-17.00u)

maart 202324  februari 2023 (09.00-17.00u)

(24 UURS) STARTBIJEENKOMST 

ELKAAR ONTMOETEN EN  

DE TIJD WAARIN WE LEVEN

 Gastspreker Willianne van Boven 
(Rabobank Midden-Oost NL)



Communicatiekracht Groeien door feedback

Reflecteren

(Persoonlijk) leiderschap

Ondernemerschap

Presenteren

Creatie- en executiekracht

Netwerken

Samenwerken

?!...

“IK BEN ZEKERDER 

VAN MEZELF EN 

DAARDOOR IN STAAT 

MEER DINGEN VOOR 

ELKAAR TE KRIJGEN!”

Tomas Toma

PEC Zwolle / Regio Zwolle United

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 

krijgen we samen jouw ontwikkel-

behoefte scherp. 

Met behulp van een Talent en 

MotivatieAnalyse (TMA) krijg je  

inzicht in je drijfveren en kwaliteiten,  

we bespreken dit tijdens het 

talent gesprek. Daarna word je nog 

twee keer  individueel gecoacht op 

jouw per soonlijke vraagstuk en 

effectiviteit.



WIL JE DEELNEMEN 

AAN DEZE LEERGANG?

Deelname aan deze leergang kost

€ 3.490,- exclusief btw. De kosten zijn 

inclusief trainingsmateriaal, boekenpakket 

en alle accomodatiekosten (inclusief 

overnachting tijdens startbijeenkomst). 

Nieuwsgierig geworden? 

Bel 085 200 7578 of mail 

naar contact@ellla.nl 

Wij vertellen je graag meer!

...

www.ellla.nl

NA AFLOOP HEB JIJ
• Jouw zelfkennis vergroot.

• Meer inzicht in organisatie- 

 en teamdynamieken.

• Handvatten om (meer) 

 verantwoordelijkheid te nemen.

• Stevigheid gevonden om meer je 

 plek in te nemen.

• Inzicht in je drijfveren en kwaliteiten 

(wat maakt jou uniek).

•  Inzicht in je gedragspatronen en 

 het effect daarvan op anderen.


