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VERSNEL DE TRANSITIE MET EXPERIENCES

Experience to Energize is een vernieuwend programma voor leiders en 
transitie experts die een versnelling in hun transitiewerk willen realiseren.

Een Experience is een ware mindset changer en energieboost voor teams 
die transitie willen agenderen of implementatie versnellen. De Experience
dient als een katalysator voor transitiewerk in organisaties. 

In het programma Experience to Energize worden de visie, tools en netwerk 
gedeeld die nodig zijn om zelf als leider of expert een succesvolle 
Experience te hosten. 

Op 23 maart start de eerste Experience to Energize| Let’s Go Beyond.
Er zijn diverse data en locaties beschikbaar.

Ontdek in dit document hoe jij de Experience succesvol kunt inzetten voor 
jouw transitiewerk en schrijf je in. Liever Incompany? Klik dan hier.

https://www.transform4c.com/programmas/experience/


WAAROM ZOU JE DIT WILLEN?

Het programma Experience to Energize is geschikt voor leiders en experts die:

ü In organisaties willen agenderen hoe transitie te organiseren. Wie speelt daarin 
welke rol in de organisatie en/of keten? Hoe kan dat sneller en met meer 
impact?

ü Leiders en teams de kansen en mogelijkheden van transitie willen laten ervaren 
vanuit een positief perspectief en concrete handvatten.

ü Een concrete manier zoeken om meer energie en draagvlak te creëren voor 
implementatie en dit proces te versnellen. Denk hierbij aan de implementatie 
van een duurzaamheidsstrategie of kaders en wetgeving zoals CSRD en de 
CO2 prestatieladder.



WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?

Het programma Experience to Energize Lets go Beyond omvat:
ü Voorbereidende sessie met minimaal 5 peers op inspirerende locatie
ü Toolkit om zelf de Experience te hosten met een team met tools

voor organisatie, werving, de experience zelf en follow up actie
inclusief afstemmingsmoment communicatie ‘30

ü Close Out bijeenkomst met peers
Gedurende een periode van 4 maanden.

Extra voordelen: 
ü Onbeperkt toegang tot Movietime met 2 personen per keer
ü 2 boeken Klimaatwerkers
ü Gezamenlijke zichtbaarheid in social media 

De licentie is voor 1x 5 personen en 1x 50 personen. Dit programma kan 
(op maat) worden aangevuld met een grotere licentie of meer licenties. 



WAT IS EEN EXPERIENCE?

Een Experience is een inspirerende en interactieve sessie van 
2,5 - 3,5 uur uit de programmalijn Energize. Leiders en transitie 
experts doorlopen deze sprints met een krachtteam in een 
periode van gemiddeld 4 maanden.

Deze interventie past bij de eerste fase van transitie op de 
manier die pioniers voorstaan. Deze fase staat uitgelegd in de 
Theory of Transformation die onderdeel is van de Experience. 
Deze theorie geeft leiders en professionals concrete 
handvatten voor transitiewerk in de organisatie en/of keten. 

§ Meer weten  over de Theory of Transformation? Klik hier
§ Meer weten over alle Experiences? Klik hier

Bron: Veerkrachtmodel ©  | Transform4C
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https://www.transform4c.com/t4ctheory-of-transformation/
https://www.transform4c.com/programmas/overzicht-experiences/


OVER DE EXPERIENCE LET’S GO BEYOND 

De Experience Let’s Go Beyond is een introductie op de 
wereld van pioniers in transitie: wat doen zij anders waardoor 
zij succesvol zijn in transitie? 

De Experience bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Uitdagingen en ambitie in relatie tot transitiedoelen 2030 
• De manier van pioniers die reeds succesvol waren 
• Een moverend verhaal van een pionier : dat is in deze 

Experience* Interface in de bekroonde film Beyond Zero
• Nagesprek met een oproep tot actie om inspiratie om te 

zetten in concrete actie 

*Er zijn meer Experiences beschikbaar voor dit programma.

https://vimeo.com/641194591
https://www.transform4c.com/programmas/overzicht-experiences/


TIJDSLIJN PROGRAMMA
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ENERGIZE WITH EXPERIENCE 23.3 LETS GO BEYOND

Programma voorbereidende sessie
12.00-13.00 - inloop met lunch
informeel kennismaken 
Locatie: De Groene Afslag | Amersfoortsestraatweg 117 | Laren

13.00u Start 
• Versnellen in transitie met Experiences
• Theory of Transformation als basis
• Voorbeelden van Experiences
• Praktische organisatie en tools 
• Ontwerp van een Experience
• Bespreken deelnemerscasus 

15.30u Pauze 

15.45u Start Movietime
Mini Experience Let’s
Go Beyond om 
doorloop te ervaren

17.00u Nagesprek 

17.30u Afronding en 
mogelijkheid tot 
nagesprek in de bar 



WAT PARTNERS ZEGGEN OVER LETS GO BEYOND

“Mijn team heeft door het concrete pioniersverhaal een helder beeld van wat de transitie opgave 

in de praktijk betekent voor hun rol als leider/professional in de organisatie.”

“Ik ben meteen door onze energiecontracten gegaan: er is zoveel laaghangend fruit. 

Dat zijn we nu meteen aan het oogsten.”

Ons MT heeft na de Experience direct beslissingen genomen 

over investeringen in duurzaamheid, die eerder niet mogelijk leken.”

“Het gesprek met mijn klant krijgt na het zien van de film verdieping 

en dat zorgt dat we nu beter kunnen helpen.”

Gemiddeld scoort dit programma een 9 als waardering.



WAT LEIDERS ZEGGEN OVER LET’S GO BEYOND

Zie hier de clip met indrukken van academici en hier de première 

“Beyond Zero is a fascinating story, not only about inspirational and visionary founder Ray Anderson, 
but the struggles and determination of a company trying to become a positive force in the world. 

The film delivers a message that needs to be told: In the end it indeed boils down to people, 
and business can be more successful and resilient, simply by doing the right thing.”

Paul Polman  |  Former CEO of Unilever and member of the board, United Nations Global Compact

“Superb!”
Paul Hawken |  Author, Entrepreneur, Environmentalist, Initiator of the DrawDown Movement

“Het gebeurt me niet snel, maar ik had tranen in mijn ogen toen ik de film Beyond Zero zag. 
Dut verhaal moet naar buiten; het is een positief verhaal van hoop. Dat hebben we nu hard nodig.

Maurits Groen  |  Duurzame Pionier, Nr.1 Duurzame Top 100, DrawDown Netherlands 
O.a. introduceerde Al Gore film succesvol in 2006 in NL, Founder concepts WakaWaka and Kipster

https://vimeo.com/531455572
https://vimeo.com/647342738/b5f80cc51c


PRAKTISCHE INFORMATIE

De Experience to Energize | Let’s Go Beyond staan in 2023 gepland op:

• 23 maart | Laren
• 1 juni | Den Haag
• 13 juli | Utrecht
• 7 september | Zwolle
• 30 november | Amsterdam

Kosten: € 3.250 excl. BTW

De waarde van een Experience is meervoudig: 
- Voor deelnemers zelf een persoonlijke ontwikkeling als expert/leider
- Voor organisaties een kwaliteitsboost voor de transitie met besparing van 

tijd, geld en frustratie en vooral veel innovatie, onverwachte bijvangsten en 
zichtbaarheid en positieve energie.

Aanmelden of meer informatie: programma@transform4c.com 



ONLINE LINKS

Over Transform4C
- Website: www.transform4c.com

Over de documentaire film Beyond Zero 
Trailer : https://vimeo.com/641194591
Reacties van leiders: https://vimeo.com/531455572
Première review : https://vimeo.com/647342738/b5f80cc51c

Over het boek Klimaatwerkers
Boek https://bit.ly/3nnFsmY
Clip https://www.youtube.com/watch?v=HgSIkj5DmUQ&t=5s

Over platform 100 MTC
- Wat is 100MTC : https://www.youtube.com/watch?v=nbYt3xLgyTE
- Resultaat 85MTC : https://www.youtube.com/watch?v=DVX07YeKcw8&t=3s
- Website: https://www.100monthstochange.nl
- LinkedIn pagina EU: https://bit.ly/3BOeJXB
- Youtube : https://www.youtube.com/@100monthstochange5/videos

http://www.transform4c.com/
https://vimeo.com/641194591
https://vimeo.com/531455572
https://vimeo.com/647342738/b5f80cc51c
https://bit.ly/3nnFsmY
https://www.youtube.com/watch?v=HgSIkj5DmUQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=nbYt3xLgyTE
https://www.youtube.com/watch?v=DVX07YeKcw8&t=3s
https://www.100monthstochange.com/
https://bit.ly/3BOeJXB
https://www.youtube.com/@100monthstochange5/videos




LET’S GO BEYOND!


