Young
4V leaders

“Samen perspectief creëren”

“Nieuwe leiders zijn welkom”

Young 4V leaders maakt dat op steeds meer plekken in
Nederland ‘4V wind’ gaat waaien. Binnen scholen en/of
organisaties, in een zakelijk netwerk of binnen een
leergemeenschap, op veel plekken hebben de 4V’s hun
kracht bewezen. We geloven dan ook in het domino-effect
waarin anderen geïnspireerd raken door het levende
voorbeeld. Als leiders ‘hun volgers’ kunnen laten ervaren
wat het is om te werken en te leven in een veilige en
vertrouwde omgeving, kunnen mensen weer met elkaar
leren om in vrijheid verbonden te zijn.
Durf jij het verschil te maken?

“De ambitie om van betekenis te zijn”
Jij gelooft in de kracht van het 4V effect of wilt het op z’n
minst meer ontdekken en ervaren. Jij bent net gestart als
leider of hebt ambitie om op korte termijn de leiding te
nemen of te krijgen. Als leider wil jij graag investeren in een
veilig en vertrouwd werkklimaat voor je collega’s. Jij leert
graag van ervaring en zoektochten van anderen en bent
bereid die zelf ook in te brengen zodat anderen ook van
jou kunnen leren.
Zet jij een stap naar meer impact?

Afgelopen 15 jaar mochten we veel leiders inspireren,
opleiden en/of begeleiden. Vaak kwam de vraag naar
vervolg, naar borging, naar blijvende 4V Inspiratie. Ook
leefde er bij hen de behoefte om anderen, die ook geraakt
waren door de 4V’s, te ontmoeten. Anderen in soort gelijke
posities, met dus mogelijk vergelijkbare dilemma’s. Wat
kunnen ze veel van elkaar leren. In de huidige leergroepen
van leiders werd duidelijk dat nieuwe leiders meer dan
welkom zijn in vele bedrijven en organisaties. Dus nodigen
wij deze nieuwe generatie uit om hun persoonlijk
leiderschap verder te (laten) vormen en door te
ontwikkelen.
Ben jij die deelnemer 'Young 4V Leaders' van het eerste uur?

“Jij bent uniek en dus anders”
In de bijeenkomsten wordt er ruimte gemaakt voor
ontmoeting, voor inbreng van casuïstiek en inspiratie vanuit
het werkveld van Vivento. Leren vanuit en door een veilige
en vertrouwde setting waarin de onderlinge verbinding
groeit. Dit maakt het mogelijk om scherp te
zijn, elkaar te confronteren en liefdevol nabij te zijn als het
echt even pittig is.
Heb jij de moed om kwetsbaar te zijn?

Aanmelden voor Young 4V Leaders?
Overtuigd dat dit is wat je zoekt? Meld je aan voor Young 4V Leaders via
info@vivento.nl.
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Join Young
4V leaders

Visie en Missie

Praktische informatie

Veel jonge mensen zijn ambitieus, hebben ongekende
talenten en willen impact hebben, van betekenis zijn.
Sommige zijn geboren leiders, andere willen hun persoonlijk
leiderschap graag ontwikkelen en voor ons allemaal geldt:
‘Je ware identiteit ontdek je in de relatie met en tot de ander’
Wij geloven dan ook dat het waardevol is om juist jonge
leiders met elkaar in contact te brengen. Om samen zicht te
krijgen op wie je werkelijk bent en waar jij, in het bijzonder,
het verschil kan en mag maken. In alle eerlijkheid doen we
dit ook, omdat het voor ons heel inspirerend is om met jonge
mensen te mogen werken. Naast jullie energie en vitaliteit
hebben jullie vaak verrassende inzichten en worden jullie
(nog) niet gehinderd door allerlei paradigma’s.
Dus werken we aan een Community van Young 4V leaders
om:
Veiligheid te versterken en jou als (potentieel) leider een
waardevolle en veilige plek (Secure Base) te bieden,
Vertrouwen te bouwen door met elkaar ruimte te maken
voor kwetsbaarheid en te groeien in betrouwbaarheid en
mildheid,
Verbinding te creëren waarin we elkaar tot steun zijn,
waardoor je jezelf kan ontwikkelen als mens/leider,
Vanuit Vrijheid ‘derden’ te inspireren (middels de 4V’s)
en te supporten in hun leiderschap.

Communities worden gevormd van maximaal 10
deelnemers (met grote diversiteit in achtergrond)
Deelnemers zijn tussen 25 en 35 jaar en hebben (of
krijgen) leidinggevende verantwoordelijkheid
Ruimte voor ontmoeting (lunch en borrel) en voor
inspiratie/theorie en casuïstiek
Commitment om minimaal 80% v/d bijeenkomsten
aanwezig te zijn
Overige informatie
Benodigde investering:
€ 1.400, - (all-in, ex. BTW)
Aanmelding:
Aanmelding via info@vivento.nl
Daarna volgt een persoonlijk gesprek t.b.v. verscherping
leerdoelen en/of verheldering aan de dilemma's
Concreet traject:
5 data (4 middagen en 1 zeildag). Voor actuele data, zie
website
Na afloop van het traject heb je nog een persoonlijke
sessie
Standaard zijn het middag bijeenkomsten op een
inspirerende locatie
Op termijn:
Kruisbestuiving met andere Leiderschapsgroepen (4V
leaders of Leergang)
Buddy van huidige CEO's en/of bestuurder die scherp
willen blijven door nieuwe generatie
Landelijke inspiratiebijeenkomst van meerdere Young 4V
leaders communities
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