Ben jij aanstormend directeur bij
een lidbedrijf van NLingenieurs?
Neem dan deel aan de
NLingenieurs Jong-DGA Leercirkel
Op jonge leeftijd ben jij DGA van een
onderneming in de ingenieursbranche. Een
geweldige prestatie! Maar ook: wat een
verantwoordelijke positie! Je krijgt te maken
met thema’s waar je mogelijk wat minder
in thuis bent zoals wetgeving, financiële en
HR-kwesties, marketing en leiderschap.
Hoe fijn is het dan om met gelijkgestemden
met een vergelijkbare positie en fase in
hun carrière en werkzaam binnen dezelfde
branche ervaringen uit te wisselen. Om van
elkaar te leren en jezelf te ontwikkelen.
Koninklijke NLingenieurs richt speciaal voor
lidbedrijven de NLingenieurs Jong-DGA
Leercirkel op.
Sluit jij aan?

Leercirkel met gelijkgestemden
Het doel van deze nieuw op te richten leercirkel is DGA’s de kans
te geven hun netwerk uit te breiden en om met gelijkgestemden
uitdagingen en oplossingen te delen. Deelnemers kunnen kennis,
ervaring en inspiratie opdoen en verdieping aanbrengen op
thema’s waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Zo kun je
niet alleen waarde creëren voor jezelf, maar ook voor je bedrijf,
de ingenieursbranche en de vereniging.

Ontwikkelvragen die aan de orde kunnen komen
•
•
•
•
•

Hoe stel je prioriteiten?
Hoe ontwikkel je de visie en strategie van je bedrijf?
Je krijgt er als DGA veel bedrijfsmatige taken bij. Welke zijn dat en hoe ga
je hier op een effectieve manier mee om?
Met welk gedrag geef je het best invulling aan je positie?
Hoe ga je om met de enorme verantwoordelijkheid én vind je persoonlijke
balans?

De 10-12 deelnemers:
•
•
•
•

Programmatische aanpak
Alle deelnemers hebben invloed op de te behalen doelen en te behandelen
onderwerpen. Een programmamanager stelt op basis van de input samen
met een stuurgroep een passend programma op met toonaangevende
gastsprekers. Het streven is om in een jaar zeven bijeenkomsten te organiseren.

•

zijn DGA bij een lidbedrijf van NLingenieurs;
zijn eindverantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering;
opereren zelfstandig;
reserveren tijd om iedere derde donderdag
van de maand van 14:30 - 17:30 uur
aanwezig te zijn op een locatie of online met
aansluitend een netwerkmoment;
investeren waar nodig mede in kosten voor
sprekers en benodigde faciliteiten.

Inspirerende onderwerpen
Wissel met elkaar van gedachten over:
• Positionering en profilering
• Aansturen commercie
• Fiscaliteit/wetgeving
• Ondernemerschap
• Leiderschap
• Financiën
• Strategie
• HR

Aanmelden
Wil jij onderdeel uitmaken van de
NLingenieurs Jong-DGA Leercirkel?
Mail dan naar de Manager Verenigingszaken
Ellen Smit:
ellen.smit@nlingenieurs.nl.
Wij informeren je begin tweede kwartaal
2022 over de start.

