
Wat kun je verwachten van het 
festival?
Het festival is een open onderzoekskeuken. 
We nodigen vakgenoten uit om mee te 
puzzelen, mee te leren en nieuwe vragen te 
stellen.
  Woon de live radioshow bij, vraag jouw 

lievelingsnummer aan en luister naar  
experts op het onderwerp die te gast zijn. 

  Neem deel aan enkele interactieve online 
en offline workshops: ontrafel het geheim 
van verandering die vanzelf gaat, leer de 
kneepjes van het vak over regie nemen 
op innovatie, kom erachter hoe je meer 
impact kunt bereiken met leerinterventies 
en ontdek hoe betekenisvol werk aanzet tot 
actie en verandering

  Sessies onder begeleiding van onder 
andere Anna van der Horst, Josianne 
Savonije en Suzanne Verdonschot.

  Ga  op eigen gelegenheid aan de slag met 
speciaal ontwikkelde podcasts. Zo is er 
een editie van de reflectiewandeling met 
Theo en zijn hond Happy. Wandel vanuit 
jouw eigen huis mee tijdens het  festival

Praktische info
26 november 2021 van 13.00 - 17.00 uur I kosten 70 euro I 
Meer informatie en aanmelden via www.corporate-education.com 

In elke organisatie werken mensen aan 
vernieuwende initiatieven. Neem een manager 
van de afdeling productie die zelfsturing van de 
operatoren wil versterken of een  leidinggevende 
die de P-gesprekken meer vanuit talenten wil 
vormgeven. Denk aan een groep teamleiders 
die de lessen anders wil gaan roosteren of aan 
zorgteams die door anders samen te werken 
meer persoonsgerichte zorg willen leveren. 
Om deze initiatieven groter te laten groeien, 
worden vaak allerlei activiteiten georganiseerd. 
Een training om te oefenen met nieuw gedrag, 
een reflectiesessie met het team of een klein 
actieonderzoek om erachter te komen hoe 
medewerkers te werk gaan.

Relevante vragen hierbij zijn:
  Hoe beslis je nu welke interventies je doet en 

welke je achterwege laat?
  Hoeveel impact hebben de ingezette 

interventies?
  Hoe kunnen we binnen organisaties zorgen 

voor blijvende verandering, ook enige tijd na 
de interventies?

De FCe organiseert een levendig hybride 
festival waarbij je meer leert over deze vragen!  
De onderzoekers delen hun nieuwste inzichten 
en je gaat actief aan de slag met je eigen ideeën.

BOUWEN AAN BLIJVENDE 
VERANDERING
FCE FESTIVAL 26 NOVEMBER 2021

Meld 
je nu 
aan!

http://www.corporate-education.com
mailto:info%40corporate-education.com?subject=

