”

Het meest waardevolle
uit de Masterclass was dat ik
kritisch kon kijken naar hoe ik
vanuit mijn eigen waarden, opvattingen en normen, verwachtingen
heb richting mijn team, maar dat
het goed is ook rekening te houden
met een generatiekloof.
Andrès,
Interim Manager
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Snak jij ook zo naar LIVE uitwisseling met elkaar, een
nieuw netwerk opbouwen, nieuwe mensen ontmoeten,
nieuwe plekken ontdekken, begeleid door 2 TOP Coaches
om je optimaal in de leermodus tot reflectie
aan te zetten?

”

Ik heb nu veel meer
basiskennis over hoe
millennials denken,
(samen)werken en wat ze
een aansprekende
leiderschapsstijl vinden.
Raymond,
National Field
Sales Manager

Nathalie Hugenholtz en Manou van Eerten begeleiden je
in 3 middagen om na corona beter te connecten met je
werk of met je jonge medewerkers.

Voor wie?
1. voor leidinggevenden
2. voor 20ers/30ers
3. voor leidinggevenden en 20ers/30ers samen

Drieluik: Hoe geef je na corona je carrière een boost
en de samenwerking opnieuw vorm?
Appreciative
inquiry is gericht op
het realiseren van
verandering en verbetering. Op positief
opbouwende wijze
gaan betrokkenen
vanuit zichtzelf op
zoek naar kansen en
mogelijkheden. Deze
worden verbonden
aan wensen, ideeën
en talenten van de
betrokkenen.

Je begeven en bewegen op de arbeidsmarkt is vaak lastig. Vooral als je andere
waarden en drijfveren hebt dan eerdere generaties en je nog niet goed weet wat
je écht wil met je loopbaan. Bekende dilemma’s voor veel 20’ers/30’ers, maar
zeker ook voor leidinggevenden. Die willen graag hun jonge talenten begrijpen én
behouden voor de organisatie. De nieuwe generatie zorgt voor andere inzichten
en daar kan een bedrijf zijn voordelen mee doen.
Elkaar vinden en een prettige samenwerking opbouwen is dus normaliter al een
uitdaging.
Twee jaar thuiswerken door corona heeft dat niet makkelijker gemaakt.
Als 20’er/30’er kun je het gevoel hebben dat je hebt stilgestaan. Je hebt wellicht
niet geheel de kunsten van je leidinggevende af kunnen kijken en feedback op
jouw werk kunnen krijgen die je wel gewenst had. En als leidinggevende heb je
wellicht onvoldoende zicht gekregen op hoe je jonge talenten werken, wat je ze
kunt vragen en wat ze van jou nodig hebben om te kunnen floreren.

2

Maar nu mogen jullie weer aan samen aan de slag op kantoor of locatie. En hoe
zorg je nu dat je snel en goed een boost geeft aan je carrière als 20’er/30’er? Of
aan de band met je jonge talenten als leidinggevende?
Daarvoor hebben wij een drieluik van LIVE masterclasses voor jullie, gebaseerd op
de principes van Appreciative Inquiry. Tijdens de masterclasses gaan jullie zowel
individueel als met elkaar aan de slag. Met als resultaat: meer begrip voor elkaar,
een plan hoe je stappen kunt zetten in je carrière en wat je kunt doen om de jullie
samenwerking prettig en productief te maken. Zodat jullie binnen no time het beste
uit jezelf én elkaar halen.

Nathalie Hugenholtz

Trainers
Nathalie Hugenholtz en Manou van Eerten. Zij hebben samen een bijdrage
geschreven in het boek ‘Veranderen met Appreciative Inquiry’ over
loopbaancoaching voor millennials met behulp van AI.
Nathalie is lid van het AI Gilde, trainer ‘Waarderend Leidinggeven’ en AI coach bij
The ME Company.

Manou van Eerten

Manou is oprichter van en AI coach bij The ME Company en expert in loopbaanvraagstukken van millennials binnen en buiten organisaties.
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”

Ik heb manieren gevonden om meer
rust te hebben in werk, en daardoor
meer waardering voor m’n huidige
baan. Mijn ontdekking: het besef
dat een keuze om even minder of
anders te werken niet een definitieve keuze is, maar voor een bepaalde
fase kan gelden. Dat was een eye
opener die echt nodig was. En de
ontdekking dat ik superveel heb om
dankbaar voor te zijn.
Anneloes, 28 jaar

Data en inschrijven

Je kan samen komen als leidinggevende en jong talent. Dat betekent dat je afzonderlijk masterclass 1 en 2 volgt en samen naar masterclass 3 gaat. Hoe gezellig is
dat? Of je doet mee aan één van de drie masterclasses afzonderlijk. Klik hieronder
op de link om je in te schrijven.

INSCHRIJVEN
Masterclass 1

INSCHRIJVEN
Masterclass 2

19 mei 2022, 15.00 – 18.00 uur | Amsterdam
Masterclass 1 voor 20/30ers: How to (re)boost je carrière na een 2-jarige pandemie.
Leer 4 manieren om je carrière een booster te geven na corona.
2 juni 2022, 15.00 – 18.00 uur | Amsterdam
Masterclass 2 voor Leidinggevenden èn hun Jonge Talenten: How to talk: Een
openhartig gesprek tussen 20ers/30ers en leidinggevenden voor meer begrip op
de werkvloer.
Ontdek hoe je beter kan aansluiten op de persoonlijke behoeften van je jonge
medewerkers, leer je leidinggevende begrijpen en leer hoe je jullie plannen omzet
in acties.

INSCHRIJVEN
Masterclass 3

30 juni 2022, 15.00 – 18.00 uur | Amsterdam
Masterclass 3 voor Leidinggevenden van Millennials: How to (re)connect met je
jonge talenten na 2 jaar corona en thuiswerken.
Leer 4 Manieren hoe je je jonge talenten aan je organisatie bindt en ze net dat ene
stapje extra gaan zetten.
Of schrijf je samen hier in voor alle drie de masterclasses met een fikse korting!
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Locatie
Gebouw de Admiraal,
Baarsjesweg 224 in
Amsterdam

Wat Live Masterclasses 1, 2 en 3 opleveren
•
•
•
•
•

Je leert 4 manieren hoe je anderen en jezelf aan je organisatie bindt en
hoe je net dat ene stapje extra gaat zetten
Je ontdekt manieren hoe je beter kan aansluiten op de persoonlijke
behoeften van je jonge medewerkers en leert je leidinggevende begrijpen
Je leert hoe je je carrière een boost kunt geven na corona
Je leert hoe je waarderend en constructief in gesprek kunt gaan met elkaar;
je jonge talenten en je leidinggevende
Je gaat samen jullie samenwerking na corona opnieuw vormgeven

Bonussen
Bonus 1: Gratis Handout ‘De favoriete ME coachoefeningen over omgaan met
Keuzestress van onze 10 ME coaches’

Vragen?

Bonus 2: Gratis ‘Webinar In 4 stappen Zen in je Werk/Privé balans t.w.v. € 147,met Manou van Eerten en Muriel van Hoek’

Neem gerust contact
met ons op! Dat kan
via onderstaande
contactgegevens

Bonus 3: een gratis één op één coachgesprek met één van ons van een uur t.w.v.
€ 165,-

036 - 524 5654
info@aigilde.nl
aigilde.nl
AI Gilde
AI Gilde

Totaalprijs voor 3 Masterclasses (zakelijk tarief)
Volg je een enkele Masterclass, dan betaal je € 227,- ex. btw per Masterclass.
Doe je echter mee aan alle drie dan betaal je geen € 681,-, maar € 447,- ex. btw
voor alle drie!
(particulier tarief op aanvraag beschikbaar en geldig voor Masterclass 2)
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