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“He that would govern others,
first should be the master of himself.”
- Philip Massinger -

In het voorjaar van 2019 start de topleergang leiderschapsontwikkeling. Deze
leergang richt zich op de toerusting van ondernemers en leiders in het huidige
transformatietijdperk. Tijdens de bijeenkomsten leer je uit jouw vaste patronen te
stappen, anders te kijken en in de kanteling van de wereld nieuwe kansen te zien.
De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap staat centraal. Binnen deze
ontwikkeling is er volop aandacht voor de tijd waarin we leven, voor de
verbinding van hoofd en hart, van ratio en intuïtie en voor het managen van
potentieel. De leergang brengt op deze manier persoonlijk leiderschap en
de veranderende wereld samen. Je wordt uitgedaagd te kijken naar wat jouw
organisatie nodig heeft en hoe jij daar een leidende rol in vervult. Ook krijg je
handvatten om de ontwikkeling van jouw medewerkers te faciliteren en een
beweging op gang te brengen.
Gastsprekers en deskundige begeleiding
De leergang loopt van maart tot en met september 2019 en bestaat uit zeven
modules. Tijdens de bijeenkomsten delen inspirerende en vooraanstaande
gastsprekers hun kennis en inzichten. Je werkt onder deskundige leiding
van twee moderatoren, Mienke Schinkel en Elja Kalisvaart, aan je eigen
ontwikkeling als leider binnen de context van je organisatie. Naast de
collectieve bijeenkomsten kun je optioneel kiezen voor meer persoonlijke
verdieping in de vorm van individuele coaching.
Opbrengst
Na afloop van de leergang heb je inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen
van de tijd waarin we leven, in de betekenis en rol van leiderschap in deze
tijd en in je eigen kwaliteiten en valkuilen. Je weet waar jouw krachten liggen
en wat je te ontwikkelen hebt - op persoonlijk en organisatorisch vlak - om
veranderingen te faciliteren. In een vertrouwde omgeving leer je de andere
deelnemers goed kennen en vorm je een sterk en verbindend netwerk in de
regio.

Module 1: 6 maart (09.00 - 21.00) en 7 maart 2019 (09.00-17.00)

Module 5: 13 juni 2019 (09.00 - 17.00)

Tweedaagse startbijeenkomst, met gastspreker Jan Bommerez

Integraal leiderschap, met gastspreker Daniel Ofman

Op de eerste dag van de startbijeenkomst spreekt
Jan Bommerez over leiderschap in het huidige
transformatietijdperk: in welke tijd leven wij en hoe
creëren we een ecosysteem waarin iedereen zich kan
ontplooien? Op de tweede dag deel je sleutelverhalen
met elkaar en gaan we in op persoonlijk leiderschap.
Wat heb je als leider te ontwikkelen en te veranderen?

Deze module gaat het over inspiratie en inzet in
organisaties. Daniel Ofman belicht drie invalshoeken die
in verbinding staan met de bloei van inspiratie en inzet:
klopt het inhoudelijk wat je doet, klopt je houding en
kloppen de verhoudingen?
Zijn integrale benadering van leven, werken en
organiseren maakt duidelijk waarom veel traditionele
manieren van managen niet kunnen en niet zullen werken.

Module 2: 28 maart 2019 (09.00 - 17.00)
Inzicht in de werking van je brein, met gastspreker Margriet Sitskoorn
Tijdens deze module spreekt Margriet Sitskoorn over
de maakbaarheid van ons brein. We gaan dieper in op
de werking van de hersenen en de bewuste sturing van
gedachten, gevoelens en gedrag. We leren ongewenste
patronen te doorbreken, waardoor ruimte ontstaat voor
nieuwe patronen.

Module 6: 4 juli (09.00 - 21.00) en 5 juli 2019 (09.00 - 17.00)
Tweedaagse slotbijeenkomst, met gastsprekers Jürg Thölke en Gea Kok
Tijdens de eerste dag van de slotbijeenkomst stelt Jürg Thölke systeemdenken
op individueel en organisatieniveau centraal: hoe werkt systeemdynamica
binnen organisaties en voor individuen? Op de afsluitende dag presenteer je
onder leiding van Gea Kok aan elkaar wat je tijdens de leergang ontdekt hebt
en wat je daarmee gaat doen. Samen groeien naar iets groters.

Module 3: 18 april 2019 (09.00 - 17.00)
Levensfasen van de organisatie, met gastspreker Gerda van Dijk
Tijdens deze bijeenkomst staan de verschillende
levensfasen en de vitaliteit van organisaties centraal.
Volgens Gerda van Dijk heeft elke fase een herkenbare
organisatiecultuur die om een bepaalde aansturing en
een bepaald soort leiderschap vraagt. In de middag
gaan we dieper in op de vraag wat jouw rol en positie
binnen de organisatie is.

Module 7: 26 september 2019 (09.00-17.00)
APK-dag

Module 4: 9 mei 2019 (09.00 - 17.00)
Vernieuwing vanuit energie, met gastspreker Arend Ardon
Tijdens deze bijeenkomst leidt Arend Ardon ons langs
inspirerende en krachtige inzichten over vernieuwing
in organisaties. Hoe komen we los uit vastgeroeste
werkwijzen en hoe kunnen we energie en creativiteit
binnen de organisatie op gang brengen? We gaan op
zoek naar het potentieel in de organisatie.

Tijdens de APK-dag kijken we terug op de verkregen kennis en inzichten. Ook
kijken we naar het heden: hoe ziet jouw vorm van nieuw leiderschap er in de
praktijk uit? Waar loop je tegen aan? We helpen elkaar weer verder op weg.
Ter afronding van de leergang is er ruimte voor een afsluitend diner.

Masteravonden, bedrijfsbezoek en coaching
Tijdens de leergang ben je welkom tijdens een ELLLA masteravond, laat
je inspireren door de topspreker van die avond. Met een of meerdere
bedrijfsbezoeken neem je een kijkje in elkaars keuken. Optioneel kun je
individuele coaching krijgen door een van de coaches van ELLLA.
En daarna?
Alle deelnemers die de topleergang hebben afgerond worden uitgenodigd
voor het ELLLA alumninetwerk. Dat is dé manier om betrokken en
geïnspireerd te blijven, andere deelnemers te blijven zien en ervaringen uit
te wisselen.
Investering
Deelname aan de topleergang kost € 6.495,00 exclusief BTW. Dit omvat
deelname aan de zeven modules en een ELLLA masteravond. Ook het
lesmateriaal en inspirerende boeken van de gastsprekers zijn bij de prijs
inbegrepen. De bijkomende kosten voor de overnachtingen tijdens
de start- en slotbijeenkomst, diners, lunches, versnaperingen et cetera
bedragen € 1.000,00 exclusief BTW.
Meer informatie en aanmelden
Heb je interesse of ben je benieuwd of deze leergang bij jou past?
Neem dan gerust contact op met Arjan Gosker of Mienke Schinkel om
de mogelijkheden te bespreken. Wij ontmoeten jou graag tijdens een
persoonlijk gesprek.
Contactgegevens
Arjan Gosker | arjangosker@ellla.nl | 06 - 13 04 88 95
Mienke Schinkel | mienkeschinkel@ellla.nl | 06 - 22 94 69 79
www.ellla.nl

Wat deelnemers over de leergang zeggen
“Ik heb geleerd om voorbij mijn eigen belang te kijken en te zoeken
naar mijn bijdrage aan het geheel. Met waardering en vrij van oordeel
de ander tegemoet te treden.”
“Gevoelig, diepgaand, inspirerend en confronterend. Deze verdieping
gun ik iedereen.”
“Iedere spreker, ieder dagdeel, ieder gesprek met de medecursisten
was een beleving. In de praktijk merk ik dat ik er iedere dag nog wat
aan heb, zowel zakelijk als privé.”
“De topleergang is voor mij een reis om nooit te vergeten. Dit blijf ik
bij me dragen, een leven lang!”
“De topleergang is een zeer waardevolle, inspirerende leergang met
veel verdieping, ruimte voor zelfreflectie, groepsdynamiek en food
for thought.”
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