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Wat mag ik verwachten?

Voor wie?

Onze cursussen zijn gericht op participatie van
de deelnemers wat er voor zorgt dat je snel leert,
concepten leert toepassen op echte situaties en het
vermogen ontwikkeld om dit snel toe te passen op je
bedrijf, gemeente of organisatie.

Deze cursus is ontwikkeld voor professionals
die de formele- of informele taak hebben om
duurzaamheidsprocessen te leiden of te beïnvloeden.

Tijdens deze aantrekkelijke 1-daagse workshop werk
je aan een case study waarbij je The Natural Step
Framework voor Duurzame Ontwikkeling gebruikt, dat je
de kennis en instrumenten in handen geeft om strategie
beter te begrijpen en duurzaamheidsinitiatieven op
een systematische manier te plannen en managen.

Na voltooiing van deze workshop is de deelnemer beter
toegerust om een leiderschapsrol te vervullen in zijn of
haar organisatie, om duurzame waarde te realiseren,
innovatie te sturen en strategieën te ontwikkelen.
Geïnteresseerden voor deelname aan de Level 2
training op 10 en 11 juni in Eindhoven, hebben na
voltooiing van deze training toegang tot deze cursus.

Wat krijg ik dan?

Wat zeggen anderen?

• Een aangepaste 1-daagse workshop verzorgt door

“Dit is verschrikkelijk belangrijk werk en TNS presenteert
de uitdagingen op een manier die zinvol, toegankelijk
en toepasbaar is.”

ervaren TNS Adviseurs (Nederlandstalig).
• The Natural Step Sustainability 101 e-learning

cursus.

• Een overzichtelijk werkboek voor het gebruik tij

dens de workshop en als naslagwerk.

Locatie & Investering

“Uitstekend overzicht van duurzaamheid en een
aanpak die me dichter bij mijn doel brengt. Het wordt
ineens haalbaar.”
“Overtrof mijn verwachtingen en heeft me nieuwe
inzichten gegeven.”

Locatie: Torenallee 26-16, Eindhoven (Strijp-S)
“Midden in het design-hart van Eindhoven en makkelijk
te bereiken met trein, bus en (schone) auto.”
Investering: € 631,- (Ex. BTW) inclusief lunch,
koffie/thee en snacks.
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