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Purpose at Work

voor young professionals
Van 'Purpose & Pressure' naar 'Purpose & Pleasure'
Wat gebeurt er als in een organisatie de energie van de young
professionals op de goede manier gecombineerd wordt met
hun passie en purpose? Wat gebeurt er als young
professionals van het bedrijf de ruimte krijgen voor het
creëren van een purposegedreven loopbaan? Dat is de
achtergrond van 'Purpose at Work', een speciaal voor Purpose
Day ontworpen interactieve workshop voor young
professionals die hen helpt bij het ontketenen van hun
'purpose mindset' en bij het geleiden van hun 'drive' en
energie.
FOCUS VAN DE WORKSHOP

HOE WERKT HET?

Welke impact kunnen de young
professionals creëren in hun organisatie
als ze de kans krijgen? Welke ideeën en
oplossingen zien zij voor de diverse
uitdagingen waar hun bedrijf voor staat?
En waar bevindt zich hun 'sweet spot'
waar passie en purpose samenvallen
met een maximaal resultaat?

Deze Purpose Day-workshop werkt als
een 'pressure cooker’. In twee uur tijd
leggen de deelnemers verschillende
puzzelstukjes bij elkaar en zetten zo de
eerste contouren op voor een
purposeproject
waarmee
ze
een
bijdrage kunnen gaan leveren aan een
hoger belang - zowel voor de eigen
organisatie alsook voor de grotere
(werk)gemeenschap.

WAT IS HET?
Tijdens deze workshop ontdekken de
deelnemers in een actief, creatief
programma de verschillende elementen
van een (beginnende) purposegedreven
loopbaan zoals impact, passie, power.
En: de goede mate van druk. Want
verschil maken met jouw inzet vraagt
om heldere doelen, stevige zelfregie,
opbouwende samenwerking, een grote
dosis
enthousiasme
en
doorzettingsvermogen.
Maar
ook:
bewustzijn van de valkuilen, het risico
van een te grote 'drive' waardoor je
opbrandt en je je doel voorbij schiet.Het
is belangrijk te leren balanceren tussen
de sterke gedrevenheid om een hoger
belang te dienen en alles uit het leven te
willen halen, en ontspannen genieten
van tussenstappen en het goede van
het leven. Van 'Purpose & Pressure'
naar 'Purpose & Pleasure' dus.

"Ontketen hun purpose
mindset en doe je
voordeel met hun drive
en energie."

VOOR WIE?
Deze
workshop
voor
young
porfessionals
is
een
bijzonder
onderdeel van het Purpose Dayprogramma. Het is uitsluitend bedoeld
voor
jonge
medewerkers
van
meewerkende bedrijven aan Purpose
Day.

Verder na de workshop?
De workshop op Purpose Day is een voorproefje van ons incompany-purposeprogramma
voor young professionals dat uit twee delen bestaat:

1. 'Purpose at work' voor jonge professionals Eendaagse workshop
Van Purpose & Pressure naar Purpose &
Pleasure

2. 'Purpose at work' voor jonge professionals Verdiepingsprogramma
Vergroot je impact - van Purpose naar Power

Opbrengst voor deelnemer en organisatie:
Deze eendaagse incompany-workshop draagt niet
alleen bij aan duurzame inzetbaarheid van jonge
medewerkers (burnout-preventie), maar zorgt ook voor
het bevorderen van veerkracht en bewustzijn bij young
professionals, omdat ze weten wat ze kunnen bijdragen
binnen de organisatie en welk verschil ze daarmee ook
in de buitenwereld kunnen maken. De workshop levert
de deelnemende young professionals helderheid op
over hun eerste stappen in het creëren van een
purposegedreven loopbaan en de contouren van een
plan daarvoor.

Opbrengst voor deelnemer en organisatie:
De organisatie profiteert van veerkrachtiger young professionals
die met meer commitment en voldoening aan de slag gaan met
een Purposeproject dat echte impact creëert voor de rest van de
organisatie. In het realiseren van het project leren de young
professionals naast het belang van Purpose, Pleasure en Pressure
ook over de rol en inzet van macht en invloed daarbij (Power): hoe
creëer je commitment bij anderen, hoe bevorder je doelgerichte
samenwerking met oog voor de onderstroom in organisaties? Met
meer onderlinge verbondenheid en daadwerkelijke impact als
oogmerk.

Werkwijze:
Gedurende deze dag krijgen de deelnemers met behulp
van inzichtgevende informatie en oefeningen met
behulp van interactieve werkvormen zicht op hun
verlangen om verschil en impact te maken (Purpose), de
druk die ze daarbij zowel vanbinnen als om zich heen
ervaren (Pressure), en welke handvatten hen kunnen
helpen bij het leren balanceren van beide krachten door
ook ruimte te maken voor plezier in werk- en privéleven
(Pleasure): een gouden combinatie als je (jonge)
werknemers voor langere tijd wilt boeien en binden aan
je organisatie. Ten slotte wordt de eerste aanzet voor
een concreet Purposeproject binnen de organisatie
gemaakt.

Werkwijze:
Na de eendaagse workshop kunnen young professionals hun
'purpose mindset' en inzet toespitsen en verdiepen met een
incompany-programma van vier maanden bestaande uit vijf
dagdelen met meet-ups en masterclasses van 'thought leaders' op
het gebied van Purpose, ondersteund door online coaching en
begeleiding. In de workshop gestelde doelen worden gerealiseerd:
een concreet Purposeproject binnen de organisatie met behoud
van energie en plezier door aandacht voor Pleasure en het beter
kunnen omgaan met Pressure.

Voor afdelingen als hr/P&O/Learning & Development/Talent
Management hebben wij een digitale brochure over ons
incompany-programma beschikbaar.

Ervaringen
EEN AANTAL REACTIES VAN EERDERE DEELNEMERS AAN DE WORKSHOP:

Leerzaam, verrassend en verrijkend!
Door de workshop weet ik nu veel beter
waarom ik doe wat ik doe en waar ik
het voor doe. Ik weet zeker dat mijn
bedrijf daardoor meer impact gaat
maken.
Het belang van de combinatie purpose
en pleasure is me vandaag nog
duidelijker geworden.
Door goede en leuke inzichtgevend
oefeningen weet ik waar ik mijn
verlangens al goed vervul, en waar ik
verder aan wil werken. Door het tweede
deel van de workshop weet ik nu ook
hoe ik echt aan de slag ga met mijn
doel!

Het
bracht
scherpte
op
mijn
persoonlijke doelen en bevestiging voor
mijn purpose!

Goede afwisseling tussen theorie en zelf
aan de slag.

Wat een goeie
communicatie!

De duidelijke opbouw met veel
oefeningen en heldere werkbladen
gaven een goede basis om gericht aan
de slag te gaan met je doel.

sfeer,

styling

en

Frisse en aanstekelijke formule die mij
stimuleerde om concreter na te denken
over wat er voor mij toe doet voor
voldoening in werk en leven, en dat te
bewaken.
Ik vond het hoge tempo fijn! Het format
voor eindplan werkt drempelverlagend
voor het concretiseren.

Ik voelde me uitgedaagd om aan
diepere zelfreflectie te doen. Het bracht
me nieuwe inzichten niet alleen voor
werk, maar ook voor mijn privéleven.
Veel handvatten en inspiratie om in
actie te komen!

Begeleiders
De workshop wordt begeleid door Linda Modderkolk en
Marret Kramer die beiden als coach/consultant veel
ervaring hebben met het werken met young
professionals. Op Purpose Day 2018 gaf Marret Kramer
de hoog gewaardeerde workshop 'Van Claim tot
Resultaat' voor jonge professionals.

Don't ask what the
world needs. Ask
what makes you
come alive and go
do it.
Because what the
world needs is
people who have
come alive.
Howard Thurman
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Meer informatie:
Marret Kramer
m.kramer@innova.nl
06 19850992
Linda Modderkolk
hello@lindamodderkolk.com
06 47499386
https://www.innova.nl/onze-diensten/#purpose-at-work

