IDOARRT voor deelnemers

Young
Professional
Accelerator

Waarom dit programma? (Intentie)
Young Professionals ondersteunen in het ontwikkelen van
professionele vaardigheden (ondernemerschapscompenties), om te
groeien naar een volwaardig sparringpartner.
Young Professional activeren om zelf bezig te gaan met zijn
persoonlijke ontwikkeling, daarom zal de invulling van het
programma een co-creatie worden tussen Beevy en de deelnemende
Young Professionals.

Gewenste uitkomst
Netwerk opbouwen waar Young Professionals gebruik van
kunnen maken.
Netwerk uitbreiden van ondernemers van scale-ups.
Elke Young Professional heeft een ontwikkeling gemaakt in
ondernemerschap-competenties.

Agenda / activiteiten
Intervisiebijeenkomsten (8 van de 12 bijeenkomsten); invulling van
deze bijeenkomsten wordt samen met Young Professionals,
afhankelijk van hun vraag/interesse, gedaan.
Onderwerpen die aanbod kunnen komen zijn: Persoonlijk
leiderschap; Strategische visie ontwikkelen; Opbouwen en
onderhouden van relaties (team en/of klanten); Innovatief
vermogen; Professioneel communiceren; Analytisch vermogen;
Plannen en organiseren; Persoonlijke motivatie.
Kwartaalbijeenkomst (4 van de 12 bijeenkomsten) Netwerken tussen,
Young Professionals, mentoren, ondernemers van deelnemende
ondernemingen.

Rollen
Hosts - Annerieke & Rens, faciliteren het programma:
bijeenkomsten, contact met mentoren en werkgevers.

de

Young professionals - jullie, de actieve deelnemers!
Mentoren - geselecteerde groep vrijwillige ervaringsdeskundigen,
ondersteunen minimaal eens per kwartaal een Young Professional;
mogen aanwezig zijn bij de kwartaalbijeenkomsten.
Ondernemers - deelnemende bedrijven, zorgen dat Young
professional ruimte krijgt om goed mee te kunnen doen met Beevy's
Young Professional Accelerator programma; mogen aanwezig zijn bij
de kwartaalbijeenkomsten.

Regels
Deelname aan het programma is bevestigd wanneer de
offerte getekend is en de investering van 500,- is
overgemaakt voor de start van het programma.
Open deur: Door zelf actief deel te nemen aan het
programma, zal je er het meest uit kunnen halen. Dit
programma is gericht op jouw eigen ontwikkeling, dus je
speelt hier zelf de grootste rol in.

Tijd

Intervisiebijeenkomst van 1,5 uur (voorgestelde tijd: 15.30-17.00) elke
3e donderdag van de maand, startend in september/oktober.
Kwartaalbijeenkomst van 2 uur (voorgestelde tijd: 16.00 - 18.00) om
de 3 maanden op de 3e donderdag van de maand (eerste
in november)
Minimaal 1x per kwartaal een afspraak met jouw mentor.

Meer weten?

Rens van Eijk
Co-founder
06 22 55 03 77
Rens@beevy.nl

