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PURPOSE AT WORK
Voor young professionals

Van 'Purpose & Pressure' naar 'Purpose & Pleasure'
Werkstress groeit; in Nederland vinden we beter presteren, sneller en efficiënter
werken belangrijk. Maar dat eist ook zijn tol. Inmiddels blijkt uit nieuw onderzoek dat
maar liefst 1,3 miljoen werknemers last hebben van burn-out verschijnselen.
Gerichte actie is nodig om dit te voorkomen.
AANLEIDING
Ook steeds meer jonge mensen kampen met burn-out, inmiddels beroepsziekte
nummer 1. De noodzaak om dit te voorkomen wordt dus steeds urgenter. Daarnaast
zijn er nog de signalen van bore-out bij young professionals. Traditionele
ontwikkelprogramma's zijn niet meer genoeg om talent binnenboord te houden. Na
de moeite om nieuwe medewerkers te vinden, in te werken en op te leiden verlaten
ze het bedrijf als ze niet snel genoeg overtuigd raken van de mogelijkheid om invloed
en impact te hebben. Er is voor deze generatie professionals kennelijk meer
nodig om hen te binden en boeien.
Werk kan één van de krachtigste katalysatoren voor persoonlijke groei en impact zijn.
Maar waar ’succes’ jarenlang samenviel met een leidinggevende positie en een goed
salaris, betekent ’succes’ voor deze groep professionals steeds vaker ook 'floreren' en
‘een positief verschil kunnen maken’. Wat betekent dit voor duurzame
inzetbaarheid van jonge mensen tot ongeveer 35 jaar in organisaties?
Samen met jonge professionals hebben we het programma Purpose@Work
ontwikkeld, dat deze doelgroep helpt een gezond evenwicht te vinden en ook
hun eigen, persoonlijke purpose. Via deze brochure informeren we u als manager
of als medewerker hr, P&O, Learning & Development of Talent Development graag
over de opzet.

DE UITDAGING VOOR ORGANISATIES NU

Bij steeds meer mensen en organisaties zien we deze
beweging:

PERSOONLIJKE GROEI

COLLECTIEF WELZIJN

MONETAIRE WINST

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

CARRIERE

'CALLING'

De definities van succes zijn anders dan voorheen.
Het zorgt voor een nieuwe generatie die andere eisen stelt
aan hun werk. Zij willen een bijdrage leveren aan de grote
vraagstukken van onze tijd op het gebied van klimaat,
ongelijke verdeling van welvaart en zingeving en zoeken
naar een loopbaan waarin ruimte is voor ‘Purpose’.
Toch worstelen veel jonge medewerkers met druk - zowel
zelfopgelegd als druk vanuit hun (werk)omgeving. Een
groeiende groep jonge mensen raakt opgebrand. In
grotere organisaties zijn lage scores te zien op ‘werkgeluk’.
De uitdaging van floreren zien wij in het vinden van een
zeker evenwicht tussen enerzijds het (purpose)gedreven
werken met een gezonde druk en anderzijds ontspanning
of plezier in zowel werk als privéleven.

Persoonlijke groei
en maatschappelijke
impact staan hoger
op de wensenlijst
dan een hoog salaris
of leidinggevende
functie.

HET PERSPECTIEF
Hoe beter het gaat met de mensen in
een organisatie, des te beter en
duurzamer de samenwerking, het
resultaat en de impact. Daar waar
mensen hun persoonlijke inspiratie
koppelen aan hun professionele
vaardigheden om te werken aan
maatschappelijke uitdagingen,
ontstaan ongekende energie, focus
en impact. Met een resultaat op
meerdere vlakken: de organisatie, de
medewerkers én de maatschappij.
Het combineren van persoonlijke groei
en maatschappelijke impact draagt dus
de potentie van een vruchtbare winwin-win in zich. De organisatie, de
medewerkers én de wereld kunnen er
baat bij hebben.

DUURZAME INZETBAARHEID:
LEREN BALANCEREN
Om burn-outs te voorkomen en
medewerkers te verbinden aan jouw
organisatie is de ontwikkeling van
"purposegedreven loopbanen"
belangrijk. Loopbanen die voor een leven
lang voldoening, ontwikkeling en energie
zorgen. Met betrokken medewerkers die
van betekenis willen zijn: zowel binnen hun
organisatie als in de samenleving.
Jonge, gretige mensen worstelen soms met
een maatschappij die veel van hen verlangt,
waarin je constant "aan" kan staan en
kansen voor het oprapen lijken te liggen.
Het is de kunst om hen als werkgever te
begrijpen en hun behoeften serieus te
nemen. Zodat jouw organisatie jongeren
goed kan ondersteunen bij het vinden van
een gezond evenwicht.

ONS AANBOD
Purpose@Work is een in(ter)company-programma die professionals tot 35 jaar
begeleidt in purposegedreven werken. Het programma is ontwikkeld vanuit onze
ervaringen met coaching en in leiderschapsprogramma’s voor young professionals.
Leidinggevenden en waar mogelijk collega’s betrekken we nadrukkelijk, zodat de
hele organisatie er profijt van kan hebben.

WORKSHOP:
PURPOSE AT WORK

VERDIEPINGSPROGRAMMA:
VERGROOT JE IMPACT

Eendaagse incompany
workshop

Programma van
vier maanden

Het aanbod bestaat uit twee delen: een
eendaagse incompany workshop Purpose
at work en een verdiepingsprogramma van
vier maanden, Vergroot je impact.
Met als extra mogelijkheid het programma
‘inter-companies’ uit te voeren met een
gemengde groep: deels uit de eigen
gelederen en deels uit een organisatie
waarmee u samenwerkt.

Beide onderdelen stemmen we af op de vragen
en behoeften van uw organisatie.
Heeft het uw voorkeur om eerst in kaart te
brengen wat er eigenlijk leeft bij uw jonge
professionals en wat er nodig is om hun inzet te
optimaliseren? Ook dat is mogelijk.
Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken
hoe wij u kunnen ondersteunen bij het laten
floreren van uw jonge professionals.

Purpose at Work - workshop
Van 'Purpose & Pressure' naar 'Purpose & Pleasure'

RESULTAAT
Na de workshop kunnen
deelnemers:
voor zichzelf en in hun
organisatie helder zijn over
welke Purpose zij willen
dienen op basis van hun
waarden, drijfveren,
verlangens en ambities
beter balanceren tussen
druk en (werk)plezier en
daarmee anderen binnen de
organisatie inspireren
formuleren aan welke
uitdaging of ontwikkeling
ze willen bijdragen binnen
de organisatie.
Het risico op burn-out/bore-out
neemt af, de regie over de eigen
ontwikkeling neemt toe en er ligt
een helder plan voor een project
waarmee de professional
concreet verschil kan maken
binnen of namens uw
organisatie.

INHOUD
Deelnemers maken een
concreet plan voor hun doelen
in drie stappen:
1. Pleasure: waar zit hun plezier
en energie en waar juist niet?
Hoe kunnen ze de beste
bijdrage leveren op een manier
die duurzaam is voor henzelf
en hun organisatie?

VOOR WIE?
1. Voor organisaties die het
belang zien van floreren voor
hun professionals tot 35 jaar en
dat willen bevorderen met een
actief programma dat deelnemers
ondersteunt bij het vinden van een
goede balans.
2. Voor hun medewerkers van
25-35 jaar die:

2. Purpose: ontdekken waarmee
zij een concreet positief
verschil willen en kunnen
maken

een nieuw
loopbaanperspectief zoeken
om naar toe te groeien binnen
hun huidige organisatie

3. Plan: wie en wat is er nodig
zowel binnen als wellicht buiten
de organisatie om hen daarbij te
helpen? Hoe gaan ze dat
aanpakken, hoe betrekken ze
hun leidinggevenden en
collega’s erbij?

met meer energie en focus
willen werken aan projecten
waar ze in geloven
meer verschil willen maken
dan ze nu doen met minder
moeite
hun prioriteiten op orde willen
krijgen en voorkomen dat ze
overspannen raken

Investering: 5.600 euro ex btw en reiskosten, plus locatiekosten voor een groep van 10-12 deelnemers.
De workshop vindt plaats op een inspirerende buitenlocatie in overleg met de organisatie.

Purpose at Work verdiepingsprogramma
Vergroot je impact - 'Van Purpose naar Power'
Het verdiepingsprogramma bouwt door op de basis die in de workshop is gelegd.
Door de begeleiding in de (soms weerbarstigheid) werksetting leert de medewerker
inzichten en tools toe te passen in de praktijk waardoor patronen van groeiende
autonomie en leiderschap inslijten.
Doordat deelnemers aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken die passen bij
de organisatie ontstaan er kansen op het vlak van daadwerkelijke impact en concrete
opbrengst.

RESULTAAT
Binnen vier maanden tijd
realiseren van eerste concrete
resultaten voor door hen
geformuleerde doelen tijdens de
eendaagse workshop:
1. Een concreet purposeproject
binnen het werk, waarmee ze
meer verschil gaan maken en
waarvoor ze anderen binnen de
organisatie enthousiast maken.
2. Een pleasuredoel, voor meer
energie en plezier in hun
(werk)leven.
De organisatie profiteert van
veerkrachtiger jonge
professionals die met meer
commitment en voldoening aan
de slag gaan met een project dat
daadwerkelijk impact creëert voor
de rest van de organisatie.

INHOUD
Meetups met intervisie en
training over onder andere
versterking van zelfregie en het
medestanders krijgen bij het
realiseren van hun
purposeproject
Masterclasses met externe
'thought leaders'
Persoonlijke coaching, face-toface én via een online reflectietool

VOOR WIE?
Voor organisaties die hun
medewerkers willen ondersteunen
bij het verwezenlijken van hun
purposeproject, als bijdrage aan
een werkklimaat dat floreren
bevordert
Voor deelnemers aan de
workshop die:
met hun purposeproject binnen
vier maanden een resultaat
willen boeken waar ze trots op
zijn en anderen binnen de
organisatie daar warm voor
maken
willen ontdekken wat voor hen
de beste manier van
balanceren is tussen Purpose,
Pressure en Pleasure en daar
anderen mee kunnen inspireren
willen leren werken aan
projecten op een manier waarbij
plezier, persoonlijke
ontwikkeling en professioneel
resultaat hand in hand gaan

Investering: 21.000 euro ex btw en reiskosten, plus locatiekosten voor een groep van 10-12 deelnemers. Het
programma vindt plaats op een inspirerende buitenlocatie in overleg met de organisatie.

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 sfeer, styling en
communicatie!

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

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 van 25-35 jaar.

Op de landelijke Purpose Day 2019 gaven zij met de
hoog gewaardeerde workshop Purpose at Work een
introductie van dit programma.

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

