
Uitnodiging voor een bijeenkomst 
in het kader van het Grote FCE-Onderzoek 
‘Van klein experiment naar grootschalige beweging’

Maak jij onderdeel uit van een 
verandering in jouw organisatie en 
probeer jij daarin kleine initiatieven te 
laten groeien tot een echte beweging? 
In deze bijeenkomst krijg je de 
gelegenheid om like-minded collega’s 
te ontmoeten, vertelt Suzanne 
Verdonschot de nieuwste inzichten 
vanuit het onderzoek en deel je met 
elkaar verhalen over hoe je werkt aan 
jouw eigen beweging. Het doel is om 
van elkaars aanpak te leren. Daarnaast 
doe je mee aan het onderzoek. Jouw 
verhalen gebruiken we als ‘data’ om van 
te leren.

 vrijdag 08 februari 2019, 13.30-16.30 uur    Océ Venlo

https://www.corporate-education.com/onderzoek/meedoen/


Hoe ziet het programma er uit? 
We starten met een welkom van onze 
gastvrouwen bij Océ en een kennismaking met 
elkaar. Daarna deelt Suzanne Verdonschot de 
nieuwste inzichten vanuit het onderzoek dat 
zij leidt. Vervolgens gaan we in gesprek over 
jullie eigen casussen. In groepen ga je dieper in 
op betekenisvolle momenten die je tegen bent 
gekomen in het bouwen aan de vernieuwing. Na 
de leergesprekken in kleine groepen zoomen 
we samen uit om te kijken wat we wijzer 
geworden zijn. 

Hoe bereid je je voor? 
Denk vooraf na over welke beweging je ter 
sprake wil brengen en welke betekenisvolle 
momenten er zijn geweest. Ben je bijvoorbeeld 
bezig met een vernieuwend initiatief waar je 
meer mensen bij probeert te betrekken, of ben 
je bezig met een nieuwe manier van werken die 
al werkt op de ene plaats maar nog niet op de 
andere, dan is dat de ‘beweging’ waar je aan 
bouwt. Was er een eerste groep van collega’s 
enthousiast door jouw verhaal, of leidde een 
bepaalde bijeenkomst tot heel veel of juist 
weinig energie? Dat kunnen voorbeelden zijn 
van betekenisvolle momenten in het verder 
brengen van de beweging, al dan niet succesvol. 

Wat zijn de kosten? 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
Suzanne neemt ons mee in haar onderzoek met 
de bedoeling ‘data’ te verzamelen voor haar 
onderzoek. En we zijn te gast bij Océ.

Wanneer is deze bijeenkomst iets voor 
jou?
Als je in jouw organisatie bezig bent te 
bouwen aan een bepaalde beweging en hier 
meer regie over wilt nemen. De bijeenkomst 
biedt je de kans om gelijkgestemden te 
ontmoeten. Collega’s uit andere organisaties 
die ook bouwen aan vernieuwing en mogelijk 
vergelijkbare vragen tegenkomen. Vragen waar 
je aan kunt denken, zijn: 
• Hoe laat je innovaties die klein zijn 

begonnen uitgroeien tot een grotere 
beweging? 

• Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers hun 
energie en persoonlijk drive écht kunnen 
inzetten? 

• Hoe voorkom je dat ze die energie en drive 
verliezen? 

• Hoe maak je experimenten die op de ene 
plek werken ‘besmettelijk’ naar andere 
teams? 

Deze bijeenkomst is ook iets voor jou als je 
het leuk vindt om door het delen van jouw 
ervaringen mee te werken aan het onderzoek. 
(We sturen je nadien de verhalen op die we 
gebruiken zodat je dat nog eens kunt nalopen) 
 



Wat:   Leer- en onderzoeksbijeenkomst 
Wanneer: vrijdag 08 februari 2019, 13.30-16.30 met een drankje na afloop
Waar:   We zijn te gast bij Océ in Venlo, precieze adres volgt
Wie:   Iedereen die zelf bouwt aan het groter maken van een 
  beweging – en hier meer over wil leren - is welkom 

Suzanne Verdonschot (FCE)
Als je vernieuwing wilt realiseren kun je 
het best klein beginnen. Dat is bekend. 
Maar dan? Hoe veranker je de kleine 
beweging en schaal je op naar een 
grootschalige vernieuwing? Daar gaat 
Het Grote FCE-Onderzoek over waar ik 
nu bijna een jaar aan werk. We hebben 
interessante inzichten opgedaan door 
state-of-the-art literatuuronderzoek, 
en gesprekken met smaakmakers in de 
praktijk. Op dit moment zijn we ook meer 
systematisch data aan het verzamelen 
in de praktijk. Ik verheug mij op de 
bijeenkomst omdat ik benieuwd ben 
ieders verhalen uit de dagelijkse praktijk 
te horen.

Abbie Vanhoutte / Annelies van der Jagt 
(Océ)
Bedrijven zijn continu in beweging. Vanuit 
ons werk bij HR identificeren we binnen 
Océ wat onze medewerkers nodig hebben 
om zich te ontwikkelen en een optimale 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen 
van ons bedrijf. We maken graag 
optimaal gebruik van het enthousiasme 
en de energie van onze collega’s. Maar 
hoe doe je dat? En hoe zorg je ervoor 
dat zij anderen besmetten met dat 
enthousiasme? We houden er beiden van 
om te experimenteren met werkwijzen 
om dit te bereiken en kijken uit naar een 
uitwisseling van ervaringen en nieuwe 
ideeën hiervoor. 

Meld je 
hier aan!
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