
LEARNING COMMUNITY GENERATIE LEREN 
Met alle werkende generaties van verschillende organisaties op ontdekkingstocht naar 

verschillen en overeenkomsten en uitermate op zoek naar verbinding.

BENUT DE INNOVATIEKRACHT VAN GENERATIES!
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GENERATIE 
STORM 
Generatie STORM 
schudt organisaties 
wakker opdat de 
talenten van 
medewerkers 
worden ingezet om 
te innoveren, en niet 
in slaapstand 
wegzakken. 
Stormende 
organisaties geven 
ruimte aan hun jonge 
en oude 
medewerkers om 
zich te ontplooien 
zodat ze de 
organisatie kunnen 
verfrissen. 
 
Een Generatie 
STORM is iets voor 
uw organisatie als u 
een innovatieve 
organisatie wilt zijn, 
waar alle generaties 
hun eigen en elkaars 
mogelijkheden 
benutten bij alle 
windkrachten. Uw 
medewerkers zijn de 
windvaan, rijp en 
groen, oost en west. 
Zij maken het 
verschil tussen een 
‘windstille’ 
organisatie waar 
mensen elke dag 
komen ‘werken’ of 
een 'stormachtige' 
organisatie waar 
mensen zichzelf en 
de organisatie elke 
dag vernieuwen en 
echt impact hebben.

Marieke  
Grondstra 

Kees IZelaar 
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KENNIS MANAGEMENT 

* talent blijft en ontwikkelt 
zich: jong en oud!


* kennis blijft stromen tussen 
alle generaties

LEIDERSCHAP 

* leidt tot werkelĳk gedeelde 
waarden  

* geeft ruimte aan nieuw 
leiderschap 

VERBINDING 

* maakt het verbinden van  
onderlinge verschillen op 
gezamenlijke passies en 

resultaat mogelijk

GENERATIE LEREN 
IS EEN MUST!


Nu de protestgeneratie 
langzaam aan met pensioen 
gaat - of toch langer blijft 
werken - en er een nieuwe 
Ygenwijze generatie op de 
werkvloer verschijnt, is de 
samenwerking tussen alle 
generaties van belang om 
innovatief met elkaar te leren. 
Het te vroeg afhaken van 
jongeren (verloop) en van 
ouderen (vroeg uittreden) 
komt nog te vaak voor. Dit is 
te voorkomen door de 
energie van elke generatie te 
richten op wat er werkelijk 
toe doet: plezier, verbinding 
en zingevend produceren! In 
de learning community gaan 
we met u op zoek naar de 
energiegevers, -lekken en 
alle mogelijke nieuwe 
verbindingen tussen 
generaties zodat zij elkaar 
opnieuw aanschakelen en 
inspireren voor het 
gezamenlijk resultaat.
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PROGRAMMA DATUM KERN

Kick off tezamen September Kennismaking

Solo generaties Oktober Energie + / -

Verbinding sessie November Koppelen thema’s

Solo generaties December Kracht benoemen

Verbinding sessie Januari Uitwisselen kern

Solo generaties Februari Hulpvragen 

Afsluiting Maart Impact vergroten

Kosten: €1950,- excl. 
BTW. Inclusief Diner  

Voor meer informatie 
mail: info@ 
generatiestorm.nl 
www.generatiestorm.nl

Learning Community 
‘Generatieleren’ 

In de Learning 
Community ‘Generatie 
leren’ gaan we op zoek 
naar de innovatie 
kracht van de 
generaties binnen uw 
eigen organisatie. 
Daarbij ‘mixen’ we 
meerdere organisaties 
opdat we kunnen leren 
en ons verwonderen 
over de verschillen en 
de overeenkomsten in 
thematiek die binnen 
organisaties bestaan.  

We wisselen ‘inter-
generatieve’ sessies, 
met alle generaties 
tezamen, af met ‘solo 
generatie’ sessies zodat 
de specifieke thema’s 
van een bepaalde 
generatie de nodige 
aandacht krijgen. We 
gaan op zoek naar 
manieren waarop alle 
generaties elkaar met 
hun eigen specifieke en 
verbindende thema’s 
kunnen versterken in 
plaats van verzwakken. 
De Learning Community 
gaat uitermate over het 
vergroten van 
immaterieel en materieel 
rendement op generatie 
en organisatie niveau. 

VOor wie?! DEELNEMERS AAN DE LEARNING COMMUNITY ZIJN 
MENSEN DIE IMPACT WILLEN EN KUNNEN HEBBEN OP HUN 
ORGANISATIE ÉN DAARVAN ZELF WILLEN LEREN. EN OMGEKEERD: 
ZIJN het MENSEN DIE ZELF WILLEN GROEIEN EN DAARMEE 
(MEER)IMPACT OP EN MET HUN ORGANISATIE WILLEN HEBBEN.    
Bij voorkeur participeert de organisatie met alle 4 de 
generaties, omdat dit tot een optimaal leereffect leidt.  

Hoe?! De Learning Community bestaat uit zeven 
bijeenkomsten van 16.00-20.00 uur “buiten de files om" met 
circa 12 tot 16 personen. De deelnemers worden actief 
uitgenodigd om te participeren op basis van hun affiniteit 
met het leeronderwerp. Deze groep geeft voldoende 
context om de leer- en zoekprocessen rond generatie 
leren te faciliteren.  
Elke deelnemer krijgt voorafgaand aan de Learning 
Community een intake met de begeleiders. De Learning 
Community wordt begeleid door Kees Izelaar en Marieke 
Grondstra van generatie storm. Kees en marieke zorgen 
voor de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding, 
begeleiding en nazorg. 

WANNEER?! Ieder najaar starten we weer een learning 
community Generatie leren in het midden van het land.

http://www.generatiestorm.nl
http://www.generatiestorm.nl

