Matchpoint ChangeLab
De broedplaats voor talentvolle professionals
voor en door Amersfoort
Binnen ChangeLab verbinden we jonge ambitieuze
mensen, met denk- en doekracht, aan maatschappelijke
vraagstukken in onze regio. In de ontmoeting ontstaan
leerervaringen die de persoonlijke en professionele
ontwikkeling van de deelnemers stimuleren. Changelab
levert een impuls met grote kansen voor lopende en
nieuwe maatschappelijke initiatieven. Wij introduceren een
inspirerend leerprogramma voor de jonge professional;
ons Change Program. Dit programma komt voort uit de
wensen en ideeën van betrokken ondernemers,
instellingen en young professionals zelf..

Doel en doelgroep
De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de

Uitgangspunten voor het
Changeprogram

jonge professional staan in dit programma centraal.

Het is een ontwikkelprogramma, met stevige ingrediënten

Jonge en talentvolle mensen, tussen de 25 en 35 jaar,

als de Theory U van Otto Scharmer, System Dynamics

met een gezonde dosis ambitie en nieuwsgierigheid.

van Peter Senge en The 7 Habits of Highly Effective
People van Franklin Covey. Daarnaast dagen we de

Wij bieden hen een programma waarin ze:

deelnemers in een ongewone praktijkomgeving uit om

•	Multidisciplinair samenwerken aan complexe

hun talent en energie in te zetten om een nieuwe

maatschappelijk relevante vraagstukken
•	Een inspirerende leeromgeving treffen waar ze
zich zich kunnen verrijken met nieuwe inzichten
•	Persoonlijk leiderschap kunnen ontdekken
en ontwikkelen

CHANGELAB
leergang voor
Young Professionals

•	Vernieuwende ideeën kunnen realiseren om
samen concrete resultaten te bereiken
•	Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

impuls te geven aan maatschappelijke vraagstukken.
Het interessante is dat dit programma gaat over leren
in netwerken. Het netwerk van Matchpoint biedt de
entourage waar de young professionals in een andere
setting gaan leren en ontwikkelen. We leren de deelnemers
kijken vanuit de verschillende invalshoeken in het netwerk.
Dit proces wordt actief begeleid door een ervaren Practitioner;
een leercoach uit het netwerk van Matchpoint.

verankering van hun organisatie
Het Changeprogram biedt een:
Daarnaast bouwt de jonge professional aan zijn
of haar netwerk in Amersfoort. Het programma
faciliteert de ontwikkeling, maar wel in een sociaal-

•	Inspirerende en confronterende ervaring die een
impuls geeft aan het leren
•	Changegroup die met en van elkaar leert onder

maatschappelijke context. Alle energie en inzet is

begeleiding van een Practitioner. Hij/zij faciliteert het

erop gericht om een bijdrage te leveren aan een maat-

individuele en collectieve leerproces (action learning).

schappelijk vraagstuk door een multidisciplinaire
samengestelde groep talenten.

•	Uitdagende maatschappelijke opgave die inspireert
en confronteert
Lees verder >>

De persoonlijke ontwikkeling (het individuele leren) en

“Wat wordt onze toegevoegde waarde in de

teamontwikkeling (het netwerk leren) staan centraal.

veranderende samenleving? Met de rijke ervaring

Daarmee ziet het programma er als volgt uit:

van inmiddels 2500 door ons gecreëerde ont
moetingen tussen bedrijfsleven, maatschappelijk
veld en het onderwijs en de zichtbare impact
hiervan op de samenleving willen we een extra

Eigen	
  professionele	
  omgeving	
  

•	Leeropbrengst die deels om eigen regie vraagt

Mee<ng	
  
point	
  

(leiderschap)
•	Actieve betrokkenheid vanuit de deelnemende
organisaties bij de ontwikkeling van hun talent
Matchpoint is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
het programma en de begeleiding daarin. Daarvoor
stelt zij haar omvangrijke netwerk in Amersfoort
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stap zetten in het verbinden van partijen die, net
als wij, de wereld graag een beetje beter maken.
Een plek waar beweging begint: ChangeLab…..”
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programma een “community of practise”, die de
interactie tussen deelnemers onderling en de practitioners ondersteunt. Op deze manier worden ervaringen
geborgd en ontstaat er een nieuw alumni-netwerk dat
een duurzame bijdrage kan leveren aan een prettig
woon- en werkklimaat in Amersfoort.

Opzet van het Changeprogram
De duur van het Changeprogram is vier maanden
en van de deelnemer wordt een inzet van 8 dagen
verwacht, gemiddeld 2 dagen per maand. Het programma is geschikt voor 10 tot 12 deelnemers vanuit
verschillende professies. De Changegroup komt in
Labmeetings bij elkaar en afhankelijk van de voortgang in het maatschappelijke vraagstuk komen zij
tussendoor, deels op eigen initiatief, ook bij elkaar.
Uitgangspunt is dat de bedrijven worden betrokken
bij de ontwikkeling van de deelnemers. Naast 4
Labmeetings zijn er ook 2 Meetingpoints, waarin de
leidinggevenden op strategisch niveau (CEO’s) samenkomen met de deelnemers. Deze ontmoetingen dragen
bij aan de verdieping van de leervragen en bieden
vernieuwende strategieën voor de deelnemende
organisaties.

De vraagstukken
Er wordt gewerkt aan de hand van een maatschappelijk
relevant vraagstuk. Te denken valt aan vraagstukken
op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg,
armoedebestrijding, veiligheid, duurzaamheid etc.
De participerende organisaties bieden middels hun
deelnemers capaciteit aan om voor deze Amersfoortse
vraagstukken oplossingen te vinden. Daarmee is het
programma meer dan alleen leren voor de deelnemers.
Het is ook een programma om een bijdrage te leveren
aan de Amersfoortse samenleving. Vandaar ook de

Nieuwsgierig
naar wat Changelab voor uw bedrijf kan betekenen?
Matchpoint vertelt u graag meer
Bel met Carin Kampman: 06 – 553 93 309

naam ChangeLab.

Jaarlijks tweemaal Changelab
Jaarlijks gaan twee Changelab groepen aan de slag,
met ieder 10 en 12 deelnemers. De investering in uw
Young Professional en onze stad, bedraagt € 3.500
de kosten voor begeleiding, locatie, 2 overnachtingen,

Postbus 2756, 3800 GJ Amersfoort
info@matchpointamersfoort.nl
Matchpoint033

eten/drinken en cursusmateriaal.

www.matchpointamersfoort.nl

per persoon (excl. BTW). Dat is “all-in”, dus inclusief

