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LEIDERSCHAP IN DUURZAME ONTWIKKELING
Duurzaamheid gaat over het vormgeven van een wereld waarin wijzelf, onze familie en vrienden
en toekomstige generaties graag willen leven. We zien steeds vaker dat alleen het verzachten
van de problemen die onze huidige levensstijl veroorzaakt, niet genoeg is. Door een duidelijke
weg naar volledige duurzaamheid uit te stippelen, helpt The Natural Step Aanpak organisaties
risico’s te beperken en kansen te grijpen. Leiderschap gaat niet over hiërarchie, maar over
mensen die de passie, moed en talent hebben om het voortouw te nemen en het verschil te
maken. De Level 1 training is bedoeld voor deze mensen.
dUUrZAAmHeid

Tijdens deze training leer je om een heldere strategie
en concrete stappen op de weg naar duurzaamheid
te bepalen op basis van het raamwerk voor
strategische duurzame ontwikkeling van The Natural
Step. De training geeft antwoord vragen als:
t Wat is duurzaamheid en wat betekent het om
succesvol te zijn in duurzaamheid?
t Ik wil ‘iets’ met duurzaamheid, maar hoe en wat?
t Hoe kom ik van de huidige realiteit naar een
duurzame organisatie?
t Hoe kan ik de medewerkers en partners
betrekken in het proces naar volledige
duurzaamheid?

voor wie?

De training is voor iedereen die op zoek is naar
een gestructureerde aanpak, een helder kader
en de juiste instrumenten om je organisatie naar
duurzaamheid te brengen. Eerdere deelnemers zijn
oa:
t
t
t
t

Ondernemers
(beleids-)ambtenaren en politici
Docenten en onderzoekers
Duurzaamheidscoördinatoren binnen grote en
MKB bedrijven.
t Senior Management en bestuursleden

DE 5 ELEMENTEN VAN THE NATURAL STEP AANPAK

1. BEGRIJPEN VAN HET SYSTEEM

De methodiek is gebaseerd op systeemdenken:
beseffen dat wat in een deel van het systeem gebeurt, gevolgen heeft voor elk ander deel. Het
systeem ‘aarde’ functioneert van zichzelf volledig
duurzaam. De training geeft inzicht in waar een
organisatie een negatieve impact heeft op dit natuurlijk systeem. Gezamenlijk bedenken we ideeën
om deze impact te verlagen.

2. Beseffen vAn de Urgentie

Tijdens de training bepaal je kernuitdagingen voor
je organisatie om binnen de kaders te opereren.

4. visievorming

Volledige duurzaamheid bereik je niet binnen een
dag. Het is een visie waar je naartoe werkt. Om
de visie te bereiken gebruikt The Natural Step
“backcasting”. Dit is een manier om een succesvolle
toekomst te definiëren, ongeacht de realiteit van
vandaag of resultaten uit het verleden.

De wereldbevolking neemt alsmaar toe en daarmee
ook de consumptie en vervuiling. Hierdoor neemt ons
natuurlijk kapitaal af. Natuurlijk kapitaal dat ons juist
voorziet van onze behoeften. Je leert je hoe je ruimte
kunt maken voor een duurzame samenleving, risico’s
kunt beperken en nieuwe kansen kunt pakken.

Tijdens de training leer je hoe je “backcasting” kan
toepassen op je organisatie of product

3. KAders voor dUUrZAAmHeid

We reiken je een planningsinstrument aan om
richting te geven aan volledige duurzaamheid
en integraal naar volledige duurzaamheid te
versnellen.

Vier principes vormen het kader waarbinnen een
organisatie moet functioneren om volledig duurzaam
te zijn. Je kunt ze beschouwen als spelregels.
Als iedereen ze kent, wordt samen werken aan
duurzaamheid mogelijk.

5. strAtegiscHe plAnning

The Natural Step heeft het ABCD-proces ontwikkeld
als planningsinstrument om je visie te realiseren.

inleidende trAining

Voorafgaand aan de training volgen de deelnemers
een e-Learning cursus. Deelname aan de e-Learning
cursus is vereist, zodat iedereen met hetzelfde niveau
start aan de training. De kosten van de e-Learning zijn
bij de deelnameprijs inbegrepen.

dAtA en locAtie
Data:

Tijd:

26 & 27 januari Heerenveen
7 & 8 april Eindhoven
3 & 4 juni Amsterdam
8 & 9 oktober Heerenveen
09:00 tot 17:00 uur

ONZE VISIE IS...

... een duurzame wereld waarin individuen, de samenleving en het bedrijfsleven tot bloei komen binnen
de grenzen van onze planeet.

Kosten en registrAtie
Registratie:
Investering:

info@thenaturalstep.nl
Tweedaagse training
Early bird: € 975,- excl. BTW
Regulier: €1.145,- excl. BTW
De Early Bird korting is geldig tot 20 dagen voor
aanvang van de training.
*Prijzen zijn inclusief cursusmaterialen, koffie,
thee, tussendoortjes en lunch. Additionele reis- of
maaltijdkosten zijn voor rekening van de deelnemers.

Het TNS raamwerk is de meest complete,
wetenschappelijk gefundeerde en praktische
duurzaamheidmethodiek op de planeet.”
Bob Willard (voormalig topman IBM, auteur van het Sustainability

ONZE MISSIE...

... is het versnellen van de transitie naar een duurzame
samenleving.

wAt Zeggen Anderen?

“De kwaliteit van de inhoud van TNS duurzaamheidonderwijs past perfect. Ik heb duurzaamheid formeel
bestudeerd tijdens mijn Master en Doctoraal studies
aan de Universiteit van Toronto, tijdens het onderzoek
voor mijn drie boeken, en door het bijwonen van
honderden conferenties over het onderwerp.

Champions Guidebook, The Sustainability Advantage en The Next
Sustainability Wave.

“Het TNS raamwerk helpt om structureel op zoek te
gaan naar mogelijkheden om de wereld om je heen
(op het werk en thuis) een beetje mooier te maken.”
Theo van Bruggen - Programmamanager DuurzaamDoor
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

stichting the natural step nederland
torenallee 26-16 (strijp-s)
5617 Bd eindhoven
the netherlands
email: info@thenaturalstep.nl
telefoon: 040 879 6136

TORENALLEE 26 (UNIT 16) O 5617 BD EINDHOVEN O +31 (0)40 879 6136
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.THENATURALSTEP.NL
The Natural Step is een internationale not-for-profit organisatie die zich inzet voor
training, advies, begeleiding en onderzoek in duurzame ontwikkeling. Sinds 1989
hebben we gewerkt met duizenden bedrijven, gemeenten, academische instellingen
en not-for-profit organisaties die hebben bewezen dat het strategisch bewegen naar
duurzaamheid leidt tot nieuwe kansen, lagere risico’s en kosten, en een drastisch
verminderde ecologische en sociale voetafdruk.

