
De Millennial Journey
We groeien op in een wereld vol met eindeloze mogelijkheden.

Opwindend, maar ook desoriënterend.

Millennials kunnen nu het werkveld betreden met 360 graden aan keuze. Nu
is het moment waarop deze generatie, die klaar staat om een impact te
maken en het vaak oneens is met de huidige standaarden op de werkplek,
keuzes wil maken die in lijn staan met hun persoonlijke doel in het leven.

Dus wat is jouw ‘purpose’?

Addressing
the need of 

a new 
generation
that wants 

to
discover, 

understand
and do it
differently.

De Millennial Journey is een programma
van 2,5 dag voor zelf-ontdekking, gericht
naar millennials die graag begeleiding
krijgen bij het vinden van hun eigen
purpose, persoonlijk leiderschap willen
ontwikkelen of zich in een fase van hun
leven bevinden waar werk-privé balans
keuzes centraal staan. Deze kunnen zowel
persoonlijk, privé als professioneel zijn.

Van de originele
Purposeful Personal Leadership Journey

naar de Millennial Journey...
De RedZebra Group ontwikkelt Journeys al meer dan een decennia voor diverse
organisaties, teams en individuen. Nu focussen we ons op de nieuwe
werkgeneratie en de interne uitdagen die specifiek op hun pad komen. We
hebben onze reeds-bewezen en succesvolle PPL programma aangepast speciaal
voor deze doelgroep. Dit mede door de allernieuwste kennis op dit gebied,
professionele begeleiding en deep-dive oefeningen die helpen om de bron naar
boven te laten komen in elk individu.

Met de handvaten die dit programma biedt, kunnen de leiders van morgen 
zichzelf ontdekken in een essentiële fase van hun leven, waar keuzes het hart 

vormen van hun ervaring.

Wij bij de RedZebra Group weten dat wij
organisaties, educatieve instituten en
individuele millennials kunnen begeleiden
door ze een nieuw handvat te laten
ontdekken in deze VUCA wereld.

Taal: Nederlands / Engels
Leeftijd: Geboren tussen 1980 en 2000

*Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous
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“Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle.” 
― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Door professioneel begeleide 
zelfreflectie, dialoog en 

ondersteuning
zal je:

v Beginnen met ontdekken waar je ‘purpose’ zit, hetgeen 
wat betekenis geeft aan je leven.

v Positieve en beperkende gedragspatronen identificeren.

v Een inspirerend persoonlijk kompas creëren; een 
inspirerende verhaallijn rond jouw waarden, doel en visie. 
Dit kompas zal je  door een chaotische wereld leren 
navigeren.

v Grondig inzicht hebben in de bron van je beperkende 
overtuigingen en hoe je deze kan transformeren. 

v Een inspirerend en realistisch actieplan creëren voor 
implementatie op persoonlijk, professioneel en privé vlak.

v Persoonlijk leiderschap leren ontwikkelen.

De Journey begint hier.

Net zoals in de PPL Journey is dit een geïntegreerd proces waarbij je
vertraagt, een helikopterview maakt en nadenkt over wie je bent
geworden, waar je voor staat en hoe jij een verschil kan maken in de
wereld en voor de wereld. Het is niet alleen een rationeel proces, maar
een geïntegreerde ervaring waarbij je ruimte creëert om inzichten
vanuit drie dimensies bewust te worden. Het is een actieve uitnodiging
om jouw volle potentieel te activeren, het potentieel dat jou zo uniek
maakt: jouw verbeelding, emotie en daadkracht. Om ervoor te zorgen
dat je gerust bent om volledig aanwezig te zijn, wordt er een
intakegesprek met je gevoerd.

Een duik in jezelf.

Voor informatie, registratie,... 
Of een lekker kopje koffie en een vrijblijvend gesprek: 

Contacteer Dunya Ressang
Email: dunya@redzebragroup.com
Tel: 0031 6 153 516 56

www.redzebragroup.com/de-millennial-journey/

Investering:
Privé onkosten: € 750,-

Zakelijke onkosten: € 2450,-

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.” 
― Paulo Coelho, The Alchemist

“The Millennial Journey is the right 
coaching approach for the right time. 
Corporate culture is shifting from
hierarchical, rigid structures to
empowered, intrinsically motivated
contributors. We know this. Yet as 
leaders we often neglect building the
necessary emotional intelligence and
awareness in ourselves and others to
proactively act on this shift. Peeling 
back layers, the coaches help you
discover the essence of what you stand 
for and what type of leader you want to
be ‒ for yourself and for others.”

- Arwen Smit, Founder MintBit


