Training Ambassadeur
Duurzaamheid
Ontketen het onbenut potentieel !

Waar gaat het om?
Duurzaamheid is in uw organisatie opgenomen in het beleid, in uw missie of
heeft op z'n minst uw aandacht. En u beseft dat integratie in de dagelijkse
bedrijfsvoering noodzakelijk is.
Duurzaamheid zit veelal in de portefeuille van een afdeling of is de taak van
een coördinator duurzaamheid, maar wordt nog niet als vanzelfsprekend
meegenomen in alle bedrijfsprocessen en handelen.
De integratie in de bedrijfsvoering blijkt in de praktijk een weerbarstige
opgave. Iedereen heeft de handen vol aan het dagelijkse werk. Extra
aandacht voor duurzaamheid, laat staan voor het proces van integratie, is
vaak teveel gevraagd. Ook ontbreekt het simpelweg aan kennis en ervaring
om iets dergelijks te integreren. Daarmee zijn de 'formele wegen' lastig
begaanbaar geworden.
Het onbenut potentieel
Veel van uw medewerkers zijn privé bezig met duurzaamheid. Zij hebben PVpanelen, besparen energie, gaan bewust om met water, eten biologisch en
pakken eerder de fiets dan de auto. Zij vinden dit belangrijk, hebben kennis
en ervaring vergaard en dragen dit graag uit.
Deze mensen zijn goud waard voor de integratie van duurzaamheid in uw
organisatie ! Zij zien mogelijkheden en kansen om het onderwerp op de
agenda te plaatsen. Maar … formeel hebben zij geen rol op het gebied van
duurzaamheid. En het ontbreekt hen aan stevige basiskennis én aan de
communicatie-vaardigheden om dat te doen. Niet zelden worden ze begroet
met scepsis en als lastig ervaren.

Doel van de training – wat levert de training op ?
Deze training geeft de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om een
werkelijke Ambassadeur te zijn van Duurzaamheid. Zij zijn in staat om
gevraagd én ongevraagd het onderwerp op de agenda te plaatsen. Het
uitvoeren van het beleid handen en voeten te geven en te versnellen. Collegae
enthousiast te maken. En te laten zien dat het vaak niet zo moeilijk is en
werkelijke winst oplevert. Ervoor te zorgen dat 'Duurzaamheid' zijn weg vindt
in het dagelijks werk. Bij anderen gaat leven.
De training 'Ambassadeurs voor Duurzaamheid' is een product van jarenlange
ervaring in het veld van 'duurzaamheid'. Het belangrijkste doel is om de
integratie van duurzaamheid binnen een bedrijf of organisatie een stap verder
te helpen, te versnellen, vanuit de organisatie zelf en met een stevig
draagvlak van binnenuit. Duurzaamheid wordt een vanzelfsprekendheid, wordt
meer meegenomen in alle processen, leidt tot meer bevlogenheid bij de
werknemers. 'Te pas en te onpas' komt duurzaamheid op de agenda.
Voor wie is de training bedoeld ?
Deze training is bestemd voor bedrijven, overheden en organisaties die binnen
hun processen of handelen al op een of andere manier met duurzaamheid
bezig zijn. Maar waar het duurzaamheidschromosoom nog niet in het DNA van
de organisatie is geïntegreerd. Als duurzaamheid meer in het DNA van de
organisatie is geïntegreerd is duurzaamheid ineens een stuk gemakkelijker.
Binnen een organisatie : in feite is de training bestemd voor iedereen, zou het
voltallige personeel er aan kunnen deelnemen. U kiest natuurlijk welke aanpak
het best bij u past. Kiest u voor de 'informele route', dan benut u het 'onbenut
potentieel' van de enthousiastelingen. Maar ook langs de 'formele route' is
veel te bereiken en dan trainen we leidinggevenden, afdelingshoofden,
bedrijfsleiders, het MT. De training kan bijvoorbeeld ook specifiek gegeven
worden voor het MT.
Opzet training
In de training combineren we vakkennis en onze ervaring met verschillende
werkmethodieken, die bij uitstek passen bij een dergelijk integratieproces.
Dus geen klassieke presentaties en lijvige studieboeken. De nadruk ligt op het
zelf doen, in je eigen kracht staan en het zelf ontdekken. Er wordt gewerkt
met methodieken als empowerment, co-creatieprocessen, vision crafting,
systemisch werk en het enneagram. Met opdrachten in kleine groepjes en
individueel, met veel feedback, gesprek en veel gelegenheid om zelf te
oefenen.

Wat komt er aan de orde in de training ?
Urgentie
Waar maken we ons druk om ? – feiten – meningen – films – wetenswaardigs
Wat is duurzaamheid ?
Inhoud geven aan het vage begrip – breedte en diepte
Stakeholders / belangen
Tegenstrijdige belangen of kansen ?
De Ambassadeur
Wat is een ambassadeur ? – waarde – positie
Kenmerken van duurzaamheid
Integraal denken – visie – U-theory

Kosten training:
Totale kosten voor de training, inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal bedragen € 950,= p.p. excl. 21% BTW.
Duur training:
Tweeënhalve dag, waarvan een halve terugkomdag.
Lokatie: De Droom van Zwolle. Andere locaties mogelijk.

Duurzaam Unlimited
M:06 – 519 88 735

www.duurzaamunlimited.nl
alan@duurzaamunlimited.nl

Transitie
Veranderen – onzekerheid
Weerstand en communicatie
Belemmeringen – Vooroordelen – Bezwaren – weerstanden
Winst van duurzaamheid
Wat is de winst van duurzaam ? – wat is het verlies ? – voor wie ?
Ambassadeur – zijn
Wat vraagt het van mij ? – overtuigen of … ?

Uw Trainers
Alan Lentz is inspirator duurzaamheid. Specialist op het
gebied van (verander-)processen voor duurzaamheid.
Combineert 35 jaar praktische kennis en ervaring in het veld
met zijn 'kunst van het faciliteren'.

Aalbert van Sliedregt is meer dan 15 jaar
werkzaam
als
trainer
en
coach.
Gespecialiseerd
in
trainingen
rondom
de
thema’s
communicatie en beïnvloeding, samenwerken, leiding geven
en persoonlijk leiderschap.
Duurzaam Unlimited is gevestigd in Zwolle.
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