
 
Programma
We starten met een interactieve terugblik, geleid door Paul Keursten: wat zijn belangrijke 
thema’s in ons werk geweest de afgelopen jaren? Welke vragen stelden we ons 10, 20, 30 jaar 
geleden? En wat is daarin veranderd?
 
Daarna verkent Joseph Kessels met ons zijn ‘verder brengende vragen’: wat zijn voor hem nu 
de centrale thema’s in ons vak? De vragen die de toekomst van ons vak gaan bepalen? Die hem - 
en ons - bezighouden?
 
Een mix van FCE begeleiders en oud-deelnemers verzorgen vervolgens workshops. Rondom 
thema’s die een beetje ‘op/over de grenzen van ons vak’ liggen en de antwoorden voor ons nog 
niet zo evident op zijn. Vragen die ons intrigeren.
 
En er is een FCE cafe! Gerund door oud-deelnemers Marlo Toller en Joke van Alten.
 
We sluiten de middag af met een talkshow. Met natuurlijk wederom: pittige vragen en verder 
brengende antwoorden.
 
Zowel bij de start als aan het eind is ruimte voor informeel bijpraten. 

Zien we je?
We organiseren het lustrum in eerste instantie voor mensen die ooit een traject van de FCE 
hebben meegedaan. Maar we kijken niet zo nauw, een feest is een feest!, dus neem gerust een 
introduce mee of gebruik het moment om het netwerk te leren 
kennen.
 
Aanmelden kan bij Alysia Minkenberg (info@corporate-
education.com).

Vriendelijke groet,

Saskia Tjepkema, Paul Keursten, Alysia Minkenberg en alle FCE 
leerbegeleiders

29 november 2013
13:00 - 18:00 uur

Fort Sint Gertrudis
Haven 54
4931 AH Geertruidenberg

Contact FCE:
Alysia Minkenberg
Maliebaan 45
3581 CD Utrecht
030 239 40 50
info@corporate-
education.com

Uitnodiging
VOOR HET ZESDE FCE LUSTRUM!

"The important thing is never to stop questioning.”  (Albert Einstein)
 
Op 29 november viert de FCE alweer haar 6e lustrum! 30 jaar platform 
voor vakontwikkeling, inspiratie en professionele nieuwsgierigheid. Doe je 
mee?
 
Inspiratie & ontmoeting
We maken er een middag van, voor en door vakgenoten. Een kans om bij te 
tanken en nieuwe ideeën op te doen op het gebied van 
organisatieverandering, verhalend werken of waarderend faciliteren 
bijvoorbeeld.
 
Natuurlijk is het ook een moment om vakgenoten weer te treffen. 
Misschien wil je wel afspreken met je oude groep? Of zie je ernaar uit weer 
een paar van de begeleiders te zien? Je bent welkom!
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Workshops
We hebben zoals gezegd een rijk geschakeerd aanbod aan workshops, voor en door mensen uit 
het netwerk die een eigen intrigerende vraag een stapje verder brengen. Op dit moment zijn de 
volgende thema's bekend.
 
Intervisie – wat maakt dat het werkt?
Ageeth Erkamp, Jan Blok, Marja van de Bijl, Piet Stut, Irene Slootweg en Joyce Cordus - zij 
volgden 10 jaar geleden de leergang Corporate Learning (toen nog LEOP) en vormen sinds die tijd 
een intervisiegroep. 
 
Proceskunde - kun je werken met geheimen?
Aart Goedhart en Barbara van der Steen, de kerndocenten van de FCE-leergang ‘Proceskunde, 
Werken met Aandacht’. 

Learning through nature – hoe kunnen we leren van en met (en in!) de natuur? 
Din van Helden, begeleider van het leertraject Waarderend Faciliteren gebruikt graag de natuur 
als spiegel en katalysator voor leren.
 
Verhalen als rode draad - Hoe gebruiken we verhalen om beweging te creëren?
Niel van Meeuwen, begeleider van de OEL in Vlaanderen, Andre Swannet en Roel Spaenhoven, 
oud-deelnemers en inmiddels bestuursleden van de FCE - samen met een groep Vlaamse 
vakgenoten.
 
Appreciative Inquiry – Hoe benut je AI als veranderperspectief?
Wieke Leonhard, oud deelnemer van de Leergang Corporate Learning.
 
Implementeren – Kun je veranderingen wel implementeren als de context complex is? Of is 
een andere aanpak nodig?
Ton ten Broeke & Marcel Kuhlmann, die momenteel voor de 
FCE een nieuwe leergang maken en verzorgen rondom 
‘implementeren’. 

Gespreid leiderschap – Kun je als groep leren samen te 
leiden? Of.... kan je het nog wel alleen?
Frank Hulsbos, oud-deelnemer van de leergang 
Proceskunde.

Plaats en tijd
Het lustrum vindt plaats in Fort Sint Gertrudis, Geertruidenberg.  Inloop vanaf 13:00. Het 
formele programma is van 13:30 – 17:00.  We sluiten af met een borrel.

Kosten? Een boek!
Er zijn geen kosten aan het lustrum verbonden. Het is een feest en jij bent uitgenodigd! Wel 
vinden we het leuk als je een boek meeneemt voor onze nieuw te maken bibliotheek op de 
Maliebaan in Utrecht. Welk boek mag er wat jou betreft niet ontbreken? Schrijf er gerust een 
opdracht in voor degenen die het gaan lenen!

Kijk voor een uitgebreid en altijd up-to-date programma op
 www.corporate-education.com/Lustrum2013
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