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(VOOR) WIE?

EEN INSPIREREND
PROGRAMMA

Dit programma is (exclusief) voor young professionals.
Een 'young professional' is iemand tussen de 20 - 35
jaar, werkzaam bij een organisatie in de regio.
Ze worden gekenmerkt door een sterke drive,
leergierigheid en openheid!

BESTAANDE UIT:
Zes (thema)bijeenkomsten, met gastsprekers
Op bezoek bij verschillende bedrijven in de regio
Een (online) intakegesprek met Emmely Lefèvre
Leren van en met een (exclusieve) groep young
professionals

Ben jij of ken jij zo iemand?

"Ga op bezoek bij Prins Petfoods;
een Nederlands familiebedrijf dat staat
voor innovatief, 100% natuurlijk en
werken met passie"
.

ONDER BEGELEIDING VAN...

WAAROM ZOU JE MEEDOEN?

Emmely Lefèvre. Zij begeleidt (vanuit ELLLA) dit
programma. Ze is een innovator, creatief brein,
denker én doener. Ze schakelt snel, is een verbinder,
pionier en iemand die (ook als ondernemer) continu
bezig is de wereld écht te veranderen. Emmely brengt
het theoretische kader en zorgt voor energieke
bijeenkomsten waarin eenieder tot groei kan komen.

Investeer in jezelf (of in je medewerker) voor meer
impact!

.

Met dit programma:
vergroot je je zelfkennis.
maak je werk van je ontwikkeling.
kom je steviger in je schoenen te staan.
word je een serieuzere gesprekspartner.
versterk je jouw (persoonlijk) leiderschap.
bouw je een interessant netwerk op.
doe je volop inzichten en inspiratie op.

PRAKTISCHE ZAKEN
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten, van
14.00u tot 19.30u op de bedrijfslocaties van de sprekers, of
bij G.V.V.V.
.
De kosten per deelnemer zijn € 2999,- (excl. btw). Dit is
inclusief trainingsmaterialen en faciliteiten.

"Nieuwsgierig naar het verhaal
achter Flitsmeister?"

8 september 2021

13 oktober 2021

Startbijeenkomst
met Barry van de
Lagemaat
(Rabobank)

Integraal kijken
met Gerrit
Valkenburg
(ICT Valley )

10 november 2021

24 november 2021

Persoonlijk leiderschap
met Jorn de Vries
(Flitsmeister)

Groei en Vernieuwing
met Arnold Burger
(ENKCO)

12 januari 2022

9 februari 2022

Teamontwikkeling
met Wil Mulders
(Prins Petfoods)

Feestelijke
slotbijeenkomst

ONTWIKKEL DE VOLGENDE SKILLS
Communicatiekracht
Groeien door feedback
Ondernemerschap
Reflecteren op jezelf
Presenteren
Netwerken
(Persoonlijk) Leiderschap

MEER INFORMATIE...

OVER ELLLA

OVER HET PROGRAMMA
1. STARTBIJEENKOMST

3. PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

De opening wordt verzorgd door Geraldine Septer,
voorzitter Businessclub Vallei & Rijn en werkzaam
als manager bij Rabobank én Barry van de
Lagemaat, directie-voorzitter Rabobank en
voorzitter G.V.V.V.

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om leiding en
richting te geven aan jezelf. Het is ook de basis voor
werkelijke verbondenheid met anderen. Het stelt je in
staat om ook andere te (bege)leiden. Er wordt dan ook
gezegd "Lead yourself first, before leading others".

Als aftrap nemen we de tijd om elkaar te leren
kennen. Hiermee leer je niet alleen elkaar, maar
ook jezelf (nog) beter kennen!

We zijn te gast bij Flitsmeister, waar Jorn de Vries
(commercieel directeur) ons meeneemt in zijn verhaal
en dat van de organisatie.

2. INTEGRAAL KIJKEN

4. GROEI EN VERNIEUWING

Deze bijeenkomst leren we kijken vanuit drie
perspectieven (tegelijk). We noemen dit ook wel drie
werelden; het-wereld, wij-wereld en de ik-wereld.
Integraal kijken, noemt Daniel Ofman dat.

We laten ons voeden door inzichten over de fasen van
organisatieontwikkeling en vernieuwing in organisaties.
Wat vraagt dat van jou? We verkennen het gedachtegoed
van Gerda van Dijk en Arend Ardon.

Wat zien we als we zo naar onze organisaties en naar de
regio kijken? We doen dit tevens met gastspreker Gerrit
Valkenburg, secretaris ICT Valley Veenendaal.

We organiseren deze bijeenkomst bij G.V.V.V. Arnold
Burger (managing director ENKCO en oud topsporter) gaat
zijn ervaringen met ons delen.

5. TEAMONTWIKKELING
We laten ons inspireren door ondernemer Wil Mulders
(CEO Prins Petfoods). Na een rondleiding door het bedrijf,
deelt hij zijn verhaal, hoogte- en dieptepunten. Wat
kunnen wij daarvan leren?
We werken deze bijeenkomst met modellen op het gebied
van teamontwikkeling. Zo kijken we bijvoorbeeld naar
Tuckman (en Lencioni). Wat vraagt samenwerken in deze
(nieuwe) tijd van jou? Hoe doe je dat over grenzen van je
eigen organisatie heen? Wat kom je daarin tegen?

6. FEESTELIJKE SLOTBIJEENKOMST
De laatste bijeenkomst presenteren alle young professionals
wat dit programma hen heeft opgeleverd!
Wat heeft het hen persoonlijk opgeleverd? Welke inzichten
hebben impact voor de organisatie waarin ze werkzaam
zijn? En zo meer!
We sluiten af met een gezonde bbq bij 'LaVita Lifestyleclub'.

ELLLA, een leven lang leren academie, heeft jarenlang
ervaring met het versterken van mensen, teams,
organisaties. Dit doen ze ook op regionale schaal.
ELLLA ziet talent, begeleidt ontmoetingen en helpt
bij transformaties binnen en tussen organisaties.
Zo halen we het beste in elkaar naar boven.
Kijk voor meer informatie op www.ellla.nl

.

OVER DE BUSINESSCLUB
Bussinessclub Vallei en Rijn is hét business platform
voor Veenendaal en omstreken. De meer dan tweehonderd leden komen regelmatig bij elkaar om te
netwerken en te genieten van gezelligheid. Veel
verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd. De club
staat bekend als een sterk netwerk, waar men elkaar
de business gunt.
Door de connectie met G.V.V.V. is een deel van onze
leden liefhebber van voetbal. Maar met name het
grootste gedeelte van onze leden is aangesloten voor
het vergroten van het zakelijk netwerk en het
uitbreiden van de business!
Kijk voor meer informatie op www.valleienrijn.nl

.

IN SAMENWERKING MET
In deze editie gaan we op bezoek bij en bedanken
we de bijdrage van gastsprekers van:

