ONTWIKKEL JEZELF
IN HET JONGERENLAB
EN HAAL COLLEGA-JONGEREN
NAAR ONZE FOODSECTOR IN ZEELAND

HET JONGERENLAB
HET JONGERENLAB IS EEN OMGEVING EN EEN PROCES WAAR YOUNG
PROFESSIONALS SAMENKOMEN EN AL HUN PERSPECTIEVEN GEHOORD,
ERKEND EN VERSTERKT WORDEN.
Een plaats waar gezamenlijk gewerkt wordt aan het overstijgen van individuele belangen
en de ontwikkeling van de systeemoplossingen die zo hard nodig zijn voor een sterke
foodsector in Zeeland van overmorgen.
Samen met jou en andere deelnemers werken we aan het persoonlijke en collectieve
leiderschap dat nodig is voor duurzaam succes. Dit keer met als concreet doel het
aantrekken van young food professionals in de Zeeuwse foodsector. Iets dat broodnodig
is! We doen dit vanuit een door de provincie Zeeland gesubsidieerd programma Zeeland
in Stroomversnelling.

UNIEK EN VERNIEUWEND
LEIDERSCHAPSPROGRAMMA
We ontwikkelen samen het vermogen om een verandering op gang te
brengen in je organisatie, netwerk of sector.
Je leert om vanuit verschillende invalshoeken naar de uitdagingen te kijken die
betrekking hebben tot werken in de (Zeeuwse) foodsector. In een lab-opzet gaan we
werken aan initiatieven die bijdragen aan een ‘nieuw verhaal’ en concrete prototypes
testen om jongeren richting het werken in de foodsector in Zeeland te verleiden.
Uitgangspunt is waar de toekomst om vraagt. We zullen met elkaar radicaal iets
anders moeten gaan verkennen, daar waar in het verleden gemaakte systemen nu
vastlopen. In dit lab staat leiderschap centraal. Met aandacht voor wat er nodig is om
nieuwe en bestaande kansrijke initiatieven te ontwikkelen en met elkaar te verbinden.

BEN JIJ DIE LEIDER
VAN DE TOEKOMST?
MELD JE AAN EN DOE MEE!
Aanmelden kan vóór 15 oktober 2021 bij Johan Dourleijn,
j.dourleijn@fooddeltazeeland.nl
Het programma vraagt gedurende ruim een jaar een inspanning van
ongeveer 8 uur per maand van jou en zal in januari 2022 starten bij
voldoende deelname. We vragen van je werkgever een financiële
bijdrage van € 875,- excl. BTW.

