4C Experience

FEEL THE FLOW OF TRANSITION
Juist in deze tijd zijn de succesvolle bedrijven bezig met de wereld van morgen. Zij werken
aan transitie, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gezonde producten of de huidige
pandemie. Dit maakt hen veerkrachtig en toekomstbestendig. Pioniers in de Nieuwe
Economie zijn succesvol door een glashelder perspectief op de toekomst en een effectief
transformatieproces om deze te realiseren.
De vraag van organisaties naar concrete handvatten om versneld tot oplossingen voor maatschappelijke opgaves te
komen, is groot. Transform4C is een expert bureau en werkt ruim vijfentwintig jaar voor de pioniers in de Nieuwe Economie
in publieke en private sector. Ruime ervaring en kennis is gebundeld in een unieke, bewezen transformatie aanpak: het
©
V.E.E.R.K.R.A.C.H.T. -model. Dit model is een krachtig handvat voor directies en programmamanagers en hun teams die
transitie opgaves versneld willen realiseren en/of meer impact willen maken.
De ‘4C-Experience: Feel the Flow of Transformation’ is een korte maar krachtige inspiratiesessie voor teams. Het
programma bestaat uit een bezoek aan een inspirerende ‘place to be’ met een verhaal van een pionier. Deze maatwerk
interventie geeft jouw transitie proces een boost en/of vergroot draagvlak voor transformatie bij jouw
stakeholders. Combineer deze Experience met één van onze andere programma’s. Er zijn 11 Experiences: 9 bijzondere
locaties en 2 online belevingen.

11 UNIEKE EXPERIENCES

“If whe don’t name
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- WWW.TRANSFORM4C.COM -

PLACES TO BE

9 Bijzondere Plekken

2 Online Screenings

Onvergetelijke sessie bij een pionier in de praktijk van een
(halve) dag in de juiste context voor jouw transitieproces.

Digitale ervaring van pioniers
met interactie.
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	Een Screening voor 25 personen
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Programma: praktische zaken en aanmelding

4C Experiences zijn eenmalige werksessies op locatie of online.
Inhoud: ontwerp van de sessie, de communicatie en evaluatie met opdrachtgever.

 Vernieuwende visie op transformatie
 Frisse blik op eigen context
 Interactief leren
 Netwerk versterken
	12 maanden toegang tot
100M Community

Roggebotstaete
Dronten

C-Beta
Hoofddorp

De kosten van dit programma variëren tussen de € 1.000,- (online) en € 8.500,- (p.p./excl. BTW)
afhankelijk van de locatie en aantal facilitators. Dit bedrag is inclusief 1 jaar deelname aan de
100 Months to Change (100M) Community en een Screening voor 25 personen.
In overleg wordt catering op locatie verzorgd tegen meerkosten.
MELD JE NU AAN VOOR 1 VAN DE 4C EXPERIENCES!

info@transform4c.com

25+ jaar
ervaring

LEES MEER OVER
TRANSFORM4C
Meer weten over versneld

 Onze aanpak
	Programma’s
 Portfolio met verhalen
 Expertise

transformeren naar klimaatbestendigheid? Lees de
verhalen op onze website.
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