
Kate Raworth en de Donut Economie? Paul Hawken en Drawdown? Transitiemanagement? Nieuwste informatie over 
Circulaire Economie? Met Sustainable MBA ben je in één dag up-to-date. Onder leiding van inspirerende sprekers ga je 
nadenken hoe dit past binnen jouw eigen organisatie en kun je volop netwerken met vakgenoten uit de duurzame sector. 

Ben jij een junior of ervaren professional op het gebied van duurzaamheid en:
• Wil jij je kennis over duurzaamheid uitbreiden en verdiepen?
• Kom jij niet toe aan al die vakboeken over duurzaamheid?
• Krijg je in je werk te maken met duurzaamheidsambities maar weet je er 

vakinhoudelijk te weinig van of ben je bang dat jouw kennis niet actueel is?
• Zou jij willen weten hoe andere organisaties succesvol met duurzaamheids-

vraagstukken omgaan?
• En dat met andere professionals willen delen op een inspirerend en energiek 

ééndaags seminar?

Meld je dan aan voor Sustainable MBA in One Day!

Met inspirerende visies van:

•  Annick Schmeddes, Oprichter van Sustainable Talent, nummer 50 in de 
Duurzame top 100 en al vijftien jaar werkzaam binnen de werving en 
selectie van duurzame professionals

•  Paul van Ruiten, Directeur Account en Omgeving DCMR bij Milieudienst 
Rijnmond en voormalig directeur Milieu en Duurzaamheid bij  
Royal Haskoning DHV en TNO

•  Leon Giesen, Documentairemaker en verhalenbouwer, eigenaar van  
Mondo Leone

•  Rob van Tilburg, Senior Consultant bij Sustainalize en co-auteur van het 
boek ‘Duurzaam Ondernemen Waarmaken’

•  Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface en 
genomineerd voor ‘MVO Manager van het Jaar 2018’ 

• Martijn Aslander, Begenadigd spreker, initiator van de Permanent Beta 
beweging en auteur van o.a. “Nooit Af” en “Hoe bouw je een Hunebed?”

Sustainable MBA in One Day
Hét vakinhoudelijke event om jouw kennis over duurzaamheid up to date te brengen

Dit zeggen oud deelnemers...

Een hele dag in vogelvlucht door 
de theorieën, door alle boeken die er te lezen 

zijn. Heel veel inspiratie, heel veel mooie 
verhalen om mee naar huis te nemen.

Savitri Groag, CSR Manager BeNeLux & France, 
Accenture

Mooie modellen meegekregen, waarmee ik 
de verdieping op ga zoeken. Een ontzettende 

mooie overview!
Hugo Houppermans, Programmamanager 

duurzaam ondernemen, NS

ONTVANG € 100,- KORTING 
OP DEELNAME

Bent u ZZP-er, lid van Social Enterprise NL  
of lid van B-Corps dan ontvangt u  

€ 100,- korting op de deelnameprijs.

U BETAALT SLECHTS € 497,-
De reguliere deelnameprijs bedraagt € 597,-

De prijs is incl. deelname training, 
documentatie, catering en parkeren.

Prijzen zoals vermeld zijn exclusief btw. en per persoon.
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Paul van Ruiten en Annick Schmeddes nemen je als duurzaamheids-
experts door de dag mee. Mondo Leone (Leon Giesen) is verhalenverteller, 
documentairemaker, bassist van Toontje Lager en een succesvol schatzoeker. 
Hij vertelt over het leiderschapstraject: Hoe zien duurzame resultaten er 
voor jou uit? Hoe ga je deze vinden, hoe ziet jouw schatkaart eruit?  
Welke gevaren kom je onderweg tegen? Wat doet dat met jou? Hoe houd  
je het vol? Mondo Leone vertelt zijn boeiende verhaal en inspireert jou op 
jouw zoektocht naar duurzame impact.

De dag is ingedeeld in vier thema’s
• Leiderschap en Koers. Waar wil ik naar toe? Waar willen we naar toe? 
• Welke strategieën moet ik kennen? En hoe werken ze? 
• Implementatie en Organisatie. 
• Wanneer is iets een succes voor jou? En wanneer is het een succes 

voor de ander?

Wat levert Sustainable MBA In One Day je op?
In slechts één dag:
• Geef je jouw vakinhoudelijke kennis over duurzaamheid een enorme 

boost.
• Ben je weer up to date en kan je meepraten over de laatste inzichten  

in duurzame ontwikkeling.
• Heb je inzicht gekregen in hoe je best practices in duurzaamheid kunt 

toepassen in jouw werk.
• Heb je veel inspiratie opgedaan op het gebied van duurzaamheid,  

je netwerk uitgebreid én heb je concrete punten om mee aan de slag te 
gaan.

Kortom, na deze dag is je kennis over duurzaamheid weer helemaal  
up to date én heb je inzicht in het toepassen van de best practices in 
jouw werk! 

Onze ambassadeurs 
Geanne van Arkel, Head of 
Sustainable Development bij 
Interface en genomineerd voor 
‘MVO Manager van het Jaar 2018’

Birgitta Kramer, Sustainability 
Manager bij Vitens en  
‘MVO Manager van het Jaar 2015’

Carola Wijdoogen, Directeur 
Duurzaam Ondernemen / Corporate 
Sustainability Officer bij NS en 
‘MVO Manager van het Jaar 2014’

Anniek Mauser, Sustainability 
Director bij Unilever Benelux,  
‘MVO Manager van het Jaar 2013’

Annette van Waning, Head of CSR 
bij Vebego International en 
Directeur van Vebego Foundation, 
‘MVO Manager van het Jaar 2012’

Anneke Sipkens, Managing 
Director bij Stichting DOEN en 
Founding member van NIMA 
Wereldmarketeers

Elfrieke van Galen, Partner van 
The Rock Group
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