
 

 

 

Beste stakeholders en geïnteresseerden, 

Bij deze ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van 2019. In deze nieuwsbrief nemen we 
jullie mee in de ontwikkelingen en onze bezigheden van de afgelopen maanden. Sanne is 
ondertussen volledig ‘ingewerkt’ in ons project en draait op volle toeren mee!  

GEZAMENLIJKE OVERLEGGEN & ETENTJE 

Op 3 januari zijn wij het nieuwe jaar met elkaar gestart tijdens een groepsbijeenkomst. We 
hebben elkaar ontmoet bij Aegon en zijn in overleg gegaan over onze prototypes. We 
hebben de feedback van onze opdrachtgever hier mooi in mee kunnen nemen, waardoor we 
uiteindelijk met twee prototypes deze groepsbijeenkomst hebben beëindigd. We zijn hierna 
gezamenlijk uit eten gegaan om het nieuwe jaar in te luiden. Bij ‘Het wapen van 
Leeuwarden’ hebben we een hele gezellige avond gehad!  

 

We hebben de mogelijkheid gekregen om onze ideeën te pitchen in de platformvergadering 
van 18 januari. Na 3 januari zijn we in twee werkgroepen verder de ideeën gaan uitwerken. 
We vinden het belangrijk om wel als één groep aan de opdracht te werken. De twee 
werkgroepen hebben daarom de uitgewerkte ideeën aan elkaar gepresenteerd op 14 januari 
zodat het één geheel blijft en de prototypes samen een goede invulling aan de opdracht 
geven. Op 18 januari hebben we de twee ideeën gepitcht in de platformvergadering.  

 



PRESENTATIE PLATFORMVERGADERING 

Afgelopen vrijdag (18 januari) was het dan zo ver, een deel van onze groep heeft onze twee 
ideeën gepitcht in de platformvergadering. De twee ideeën die gepitcht zijn…. 
(tromgeroffel): 

- Mix2match; het samenbrengen van jong en oud talent (studenten, YP’s, managers, 
seniors) om gezamenlijk aan de slag te gaan met een relevant vraagstuk. Zij doen dit 
aan de hand van een workshop design thinking. Op deze manier wordt kennis en 
talent uit verschillende hoeken samengebracht en kan jong talent alvast 
kennismaken met een bedrijf. Tevens zal huidig personeel zich meer betrokken gaan 
voelen als zij meegenomen worden in vraagstukken van de organisatie, een win-win 
situatie dus! Wij zullen een eerste editie van Mix2match organiseren op onze 
eventdag (zie tips!).  

- Het Studentenbestuur; met het studentenbestuur willen wij iets unieks in 
Leeuwarden tot stand laten komen, namelijk: het eerste professionele 
studentenbestuur wat zich richt op verschillende zaken en taken, welke 
samenhangen met het Platform (Zakelijke) Dienstverlening Leeuwarden. Denk hierbij 
aan het jaarlijks voortzetten van Mix2match, het organiseren van inhousedagen, 
netwerkborrels en recruitment days. De voordelen spreken voor zich; er wordt 
continuïteit gecreëerd, studenten en jong talent komt eerder in contact met 
bedrijven, er ontstaan netwerken, veel persoonlijke ontwikkeling voor de 
bestuursleden, de bekendheid van het Platform wordt vergroot en ga zo maar door. 

De beide ideeën zijn positief ontvangen in de vergadering. De aanwezige leden waren 
enthousiast en kwamen met heel bruikbare nieuwe inzichten, vragen en tips.  

 

 

INTERVISIE, PROJECTBESPREKING EN BEDRIJFSBEZOEK NDC 

Uiteraard hebben we afgelopen vrijdag meer gedaan dan enkel de pitch, we zijn om negen 
uur begonnen met twee uren intervisie en hebben daarna met de werkgroepleden die niet 
gingen pitchen een projectbespreking gehouden. Nadat onze groep weer compleet was zijn 
we gezamenlijk naar NDC mediagroep gegaan. We hebben hier een rondleiding gekregen 
door het bedrijf, ontzettend indrukwekkend om de persen te zien draaien (ja, dat geluk 
hadden we!) en om te horen welke ontwikkelingen het bedrijf de afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt. Na de rondleiding hadden Paulien Hageman en Jellie Hamstra van de HR 

 



afdeling een uur tijd voor ons vrijgemaakt om te praten over ontwikkelen, meebewegen in 
een veranderende wereld en het inspireren van werknemers. Om half vijf gingen we met een 
hoofd vol indrukken en mooie ideeën het weekend in.  

 

PLANNING 

01-02: Verandermanagement  

01-02: Projectoverleg  

15-02 Intervisie & projectoverleg  

TIPS 

Op 16 april zal onze eventdag gaan plaatsvinden! Nadere informatie volgt nog; maar jullie 

kunnen deze datum vast noteren in jullie agenda.  

 



Voor meer foto’s/filmpjes van onze verschillende workshops en de andere activiteiten, volg 

onze instagram! @ypp_leeuwarden 

 

https://www.instagram.com/ypp_leeuwarden/

