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cursus
DUURZAME 
UITDAGING

“Wie niet aan duurzaamheid werkt, heeft als bedrijf 
over vijftien jaar geen bestaansrecht meer”

  - Paul Polman (CEO Unilever)
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Dé Praktijkgroep en Duurzaam MBO 
organiseren in samenwerking een 
cursus duurzaamheid voor groepen in 
het bedrijfsleven en het onderwijs (alle 
richtingen en niveaus).

In opzet, taalniveau en onderwerpen 
steeds aangepast op de specifieke 
cursusgroep.

Cursusnaam: Duurzame Uitdaging
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CURSUS INFORMATIE
De cursus Duurzame Uitdaging laat je ontdekken wat duurzaamheid inhoudt. 
Je leert meedenken over hoe je jouw (toekomstige) werk en leven zo kunt 
inrichten dat het geen onherstelbare schade veroorzaakt in ons leefklimaat. 

Duurzaamheid gaat over het voorzien in de behoeften van hedendaagse 
generaties zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun 
behoeften te voorzien. Er zijn al verschillende concepten uitgedacht om dat te 
bereiken. Zoals Circular economy, Cradle tot cradle, Ecodesign en Globalisering. 
In de cursus maak je kennis met die concepten en hun verrassende ideeën en 
mogelijkheden. Maar je gaat vooral kijken naar je eigen werken en leven en 
ervaar je zelf waar je stappen kunt zetten naar een duurzame leefomgeving. Ga 
je de uitdaging met ons aan?

WERkvORMEN
De cursus wordt verzorgd door professionele cursusleiders 
die ervaring hebben met het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De werkvormen variëren van presentaties, 
groepsgesprekken en opdrachten tot het spelen van een game in 
een virtuele wereld. Er wordt steeds een beroep op je gedaan om 
mee te praten en mogelijke oplossingen te bedenken. 
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Doelstelling
• Je begrijpt het belang van 
   duurzame ontwikkeling voor 
   jezelf en jouw bedrijf / school 
   / organisatie beter.

• Na de cursus kun je 
   meedenken en een gesprek 
   voeren over de verdere 
   verduurzaming van de 
   bedrijfsvoering en producten 
   (we spelen in op jouw 
   specifieke situatie en werk).

• Je kunt bewust duurzamer 
   handelen en gaat letten op   
   energie, grondstoffen, afval, 
   de keten etc.

• Je kunt in nieuwe / 
   andere situaties duurzame 
   ontwikkeling meenemen in je 
   denken en handelen.

Kenmerken
• Herkenbaar en bruikbaar in werk, opleiding 
   en het dagelijks leven.
• Beeldvormend, opent de ogen en maakt 
   bewust. 
• Prikkelend vanwege de haalbare en 
   verrassende mogelijkheden om zelf toe te   
   passen.

Verantwoording
De inhoud van de cursus Duurzame Uitdaging 
is afgestemd op het Keuzedeel Duurzaamheid 
van de Kwalificatiestructuur mbo 2015/2016.

Opzet
• Naar keuze één of twee dagdelen.
• Toegespitst op de cursusgroep.
• Maatwerk en eigen inbreng mogelijk. 
• Certificering van Duurzaam MBO. 
• Nazorg door de cursusleider. 
• Locatie; bedrijf of school.
• Kosten; vanaf € 75, - per deelnemer per 
   dagdeel bij minimaal 10 deelnemers.
• Inclusief hand-outs. 
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Duurzaamheid 
gaat om winst én 
de mens én het 
milieu.

     Duurzaam MBO       
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AANMElDEN?
Neem contact op met 

Roland Loos 
Projectmanager
Dé Praktijkgroep

	 rolandloos@praktijkgroep.nl  
 0529 427 087 
 06 29 77 84 24

 Tevens contactpersoon voor alle vragen over de cursus.

*	
(
)
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vOOR bEDRIjvEN
U heeft een bedrijf. U heeft te maken met een begroting, omzet 
en rendement. U kiest liever niet voor hogere kosten als uw bedrijf 
duurzaam gaat werken. In de cursus Duurzame Uitdaging laten we u 
zien, dat een verdienmodel op basis van een duurzame bedrijfsvoering 
profijtelijk is én bovendien voor de komende jaren onontkoombaar. 

Duurzaam ondernemen is over 15 jaar het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo). Sociaal-maatschappelijke aspecten spelen hierbij 
een nadrukkelijke rol. Ook dat wordt met u in de cursus besproken. 
U ontvangt duidelijke en direct toepasbare informatie en we laten u 
verschillende concrete trajecten zien die u kunt opstarten om tot het 
gewenste doel te komen.
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