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SAMEN VERSNELLEN
OP DUURZAAMHEID
ONS AANBOD VOOR ORGANISATIES EN TEAMS

Wil jij als ondernemer:
•

Je organisatie toekomstbestendig maken én een bijdrage leveren aan een mooiere wereld?

•

Stapsgewijs groeien naar een (meer) duurzame onderneming?

•

Je medewerkers betrekken bij de duurzame bedrijfsvoering en hen meer zingeving laten

ervaren in hun werk?

Je bent bij ons aan het juiste adres! Wij helpen organisaties, teams & professionals om werk te
maken van duurzaamheid. Vanuit het DNA van de organisatie en de intrinsieke motivatie van
teamleden. Met de focus op resultaat.

Onze definitie van duurzaamheid
Duurzaamheid is een containerbegrip geworden, maar wat verstaan wij eronder? Als we het
hebben over duurzaamheid, sluiten we graag aan bij Sustainable Development Goals (SDGs) van
de Verenigde Naties, omdat deze doelen fungeren als een kompas voor onze wereld. Het zijn 17

met elkaar verbonden werelddoelen met de focus op mens, planeet, welzijn, vrede en
samenwerking. Het is veel meer dan klimaat alleen. Het is streven naar ecologische, sociale én
economische duurzaamheid.

Benieuwd naar wie wij zijn en wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Eerst even dit… Waarom verduurzamen?
De aarde en de mensheid schreeuwt erom. Denk aan klimaatverandering, vervuiling,
biodiversiteitsverlies, racisme, ongelijkheid, de grotere kloof tussen rijk en arm, etc. etc. En ieder
van ons heeft een steentje bij te dragen om de wereld toekomstbestendig te maken.

Als je als organisatie relevant wilt blijven in een duurzame toekomst, is het essentieel om
duurzaamheid te verankeren in je organisatie. Bedrijven die dit doen, creëren waarde en
voorsprong. Business for good is niet voor niets good business. Wat levert dit je op:

• Concurrentievoordeel
• Het verkleinen van bedrijfsrisico’s
• Verhoogde marges
• Betere resource management
• Voorsorteren op wetgeving

• Aantrekkelijker werkgeverschap

Business for good is good business

MIRJAM VAN LAARHOVEN

SOW

Initiatiefnemer SOW, oprichter SeDGe

Ik houd van natuur, mensen en van het leven! Daarom wil ik graag een

Wij zijn Mirjam van Laarhoven & Jacklien

bijdrage leveren aan een toekomstbestendige wereld. En dat is nodig,

Quirijnen. Duurzaamheidsexperts die erop zijn

aangezien we op dit moment het systeem misbruiken (op sociaal en

gebrand om de wereld iedere dag een beetje

ecologisch vlak) en we simpelweg veel beter weten én kunnen!

mooier te maken.

Ik focus op het maken van positieve impact door te doen waar ik goed

Samen met jou: met ondernemers, werknemers

in ben en mensen te activeren en faciliteren om hun bijdrage te
leveren en ook impact te maken. Dat geeft me energie!

en professionals die hetzelfde willen!

Hoe we dat doen? We kijken naar wat mensen
drijft.

Om

vanuit

die

drive

de

juiste

JACKLIEN QUIRIJNEN
Initiatiefnemer SOW, oprichter Oaq

verbindingen te leggen om samen een positieve
bijdrage te leveren op ecologisch, sociaal én
economisch vlak. We planten samen het juiste
zaadje, laten het samen opbloeien zodat jij
vervolgens kunt oogsten en zelf de impact
maakt!

Als fervent reiziger, heb ik veel van de wereld gezien en ontdekt hoe
prachtig maar ook hoe fragiel onze planeet is. Daarom ben ik gedreven om
de wereld te verduurzamen en iedere dag positieve impact te maken.
Bedrijven hebben bij uitstek de slagkracht en het innovatieve vermogen
om deze transitie naar een duurzamere wereld te versnellen. Ik vind het
geweldig om met ondernemers, teams en professionals het gesprek aan te

SOW – Seeding Sustainability

gaan en hen te faciliteren om een concrete strategie te formuleren en tot
resultaten te komen.

INSPIRATIE & TEAMBUILDING
• Actieve en inspirerende workshops en kennissessies
• Door duurzaamheidsexpert en dagvoorzitter Mirjam van Laarhoven van SeDGe

INTRODUCTIECURSUS DUURZAAMHEID & NULMETING

BUILDING
BLOCKS
Ons aanbod (NL & ENG) is opgebouwd uit

• Online introductiecursus duurzaamheid en een interne nulmeting
• Online cursus gecombineerd met een live kick-off en kick-out sessie

CURSUS DUURZAAM LEIDERSCHAP VOOR PROFESSIONALS
• Online cursus over duurzaam leiderschap voor professionals
• Cursus gecombineerd met drie offline (of hybride) workshops

diverse building blocks die in te zetten zijn
op basis van de behoeften en wensen van
jouw organisatie en team. Je kunt kiezen
voor één building block of je maakt een

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE CREËREN
• Creëer de duurzaamheidsstrategie van de organisatie of het team
• In drie workshops: formuleren, concretiseren en plannen van de duurzaamheidsstrategie

combinatie van meerdere stappen. In een

vrijblijvend gesprek kunnen we bekijken

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE IMPLEMENTEREN

wat het beste bij jouw uitdaging past.

• De duurzaamheidsstrategie implementeren, impact maken, meten en bijsturen
• Door duurzaamheidsexpert Jacklien Quirijnen van Oaq

Rechts een overview van de building
blocks, die verder in brochure worden
toegelicht.

INTERESSEREN

OPLEIDEN
LOW HANGING FRUITS

STRATEGIE
ONTWIKKELEN

VERDUURZAMEN
• Van binnenuit: Mensen maken het verschil.

• Combineer Top-Down met Bottom-Up.
• Zoek eerst de ‘voorlopers’ en groei en bouw
samen.
•

Neem dan ook de rest van de organisatie
mee.

INFORMEREN
ACTIVEREN
IMPACT MAKEN

INSPIRATIE &

TEAMBUILDING

INSPIRATIE &
TEAMBUILDING
Duurzame verandering realiseren kost tijd.
Het begint vaak met het inspireren en
activeren

van

mensen.

Een

relatief

INSPIRERENDE WORKSHOPS

INTERACTIEVE KEYNOTES

SDG KOERSKAART

eenvoudige manier om hiermee te starten
is via een workshop, interactieve keynote
of presentatie.
Mirjam van Laarhoven is een ervaren

facilitator en duurzaamheidsexpert en
helpt jouw organisatie en team graag op
weg. Ze werkt zowel met vaste formats
als maatwerk.
Rechts een greep uit het aanbod:

Innovatie, brainstormen en
samenwerking staat in de
workshops centraal.
Methodes gebaseerd op
design thinking & system
thinking. Met een praktische
insteek & vanuit kennis als
docent en trainer.
Voor teams, organisaties,
netwerken & evenementen
1-8u (flexibel)

Onderwerpen:
•
•
•
•
•

Duurzaamheid
Duurzaamheidsstrategie
Ethische leiderschap
Circulaire business modellen
Circulair design

Voor teams, organisaties,
netwerken & evenementen
0,5-2u (flexibel)

Teambuilding &
duurzaamheid
Leer en praat over de
drijfveren, angsten, dromen
en intrinsieke motivatie van je
collega’s & partners

Voor teams, organisaties,
netwerken & evenementen
2,5-3u

INTRODUCTIECURSUS
DUURZAAMHEID &
NULMETING

INTRODUCTIECURSUS
DUURZAAMHEID &
NULMETING
Een andere building block die je kunt

INTRODUCTIE CURSUS

NULMETING

inzetten om je team te inspireren en
activeren voor duurzaamheid, is de

Online introductiecursus duurzaamheid:

online introductiecursus. Je zorgt ervoor

•

Leer over de why, how, what en
what if van duurzaamheid

•

Maak kennis met duurzaam leiderschap

bovendien een ideale manier om het

•

Activeer je team, je collega’s en jezelf

gesprek op gang te brengen.

•

Inspireer elkaar en ga het gesprek aan

•

Inclusief een digitale kick-off en kick-out
(0,5u)

dat iedereen in je organisatie en team
dezelfde basisinformatie heeft en het is

Een interne nulmeting maakt onderdeel
uit van deze building block. Hiermee
brengen we de huidige situatie en de

behoeftes op het vlak van duurzaamheid
in kaart.
Deze building block bestaat uit:

Voor organisaties & teams
ca. 3u/p
Tijdsinvestering inclusief kick-off en kick-out

Interne nulmeting over duurzaamheid: Wat
betekent duurzaamheid voor jouw
organisatie of team?
Vragen over de huidige strategie,
bedrijfsvoering, beschikbare kennis en
interne motivatie van management en
medewerkers. Digitale enquête; resultaten
worden samengevat in een rapportage.

Voor organisaties & teams
ca. 0,5u/p

CURSUS DUURZAAM

LEIDERSCHAP VOOR
PROFESSIONALS

CURSUS DUURZAAM
LEIDERSCHAP VOOR
PROFESSIONALS
Een

verdiepende

cursus

over

LEIDERSCHAPSCURSUS

WORKSHOPS

duurzaamheid en duurzaam leiderschap
voor

een

samen

duurzaamheidssteam

van

te

stellen

circa

10-20

deelnemers (afkomstig uit alle gelederen
van de organisatie).

Online cursus “Sustainable leadership for
professionals”:
•

Koppelen van persoonlijke drive aan
purpose en DNA van de organisatie

•

Het team start met de eerste (bottomup) duurzaamheidsinitiatieven

•

Toepassing van buddysysteem en
innovatieve methoden en technieken

•

Flexibele timing (8 – 10 weken)

Deelnemers leren hoe zij hun rol kunnen
pakken als duurzaamheidsleider en ze

bouwen een netwerk van duurzaamheidsambassadeurs op via deze online cursus.
Deze building block bestaat uit:

Voor organisaties & teams
ca. 8 weken: 2,5 u/w/p
Tijdsinvestering inclusief workshops

1

KICK-OFF WEBINAR
Kennismaking, koppeling van buddies en
introductie van leermethodes
1u – online

2

SDG SESSIE
Kies de Sustainable Development Goals
(SDGs) voor jouw organisatie
4u – hybride/online/offline

3

KICK-OUT SESSIE
Concretiseren van duurzaamheidsinitatieven en stilstaan bij duurzaam
leiderschap
4u – hybride/online/offline

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

CREËREN

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE CREËREN

Een

team

van

duurzaamheidsleiders

(management en werknemers) definieert

de

duurzaamheidsstrategie

organisatie,

als

onderdeel

van

de

van

de

bedrijfsstrategie en gelinkt aan het DNA en
de purpose van de organisatie.

DOELEN FORMULEREN

IMPACT MAPPING

BACK CASTING

Welke doelen passen bij de
gekozen Sustainable
Development Goals (SDGs) en
het DNA van de organisatie of
het team?

Concretiseren en aanscherpen
van de doelen met behulp van
impact mapping

Als de te behalen doelen helder
zijn, worden de stappen
gepland benodigd om deze doelen
te behalen (backcasting).

Voor organisaties & team
ca. 6u

Voor organisaties & team
ca. 6u

Voor organisaties & team
ca. 6u

Tijdens een drietal workshop gaat het
team onder onze bezielende leiding zelf
aan

de

slag

om

een

duurzaamheidsstrategie te formuleren,
concretiseren en plannen. Dit met behulp
van

innovatieve

werkmethoden

technieken.
Deze building block bestaat uit:

en

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

IMPLEMENTEREN

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE
IMPLEMENTEREN

Als de duurzaamheidsstrategie staat, is het belangrijk om deze te
implementeren en tot uitvoering te brengen om zo duurzame
verandering te realiseren!

Je kunt de implementatie als team of organisatie intern organiseren,

In samenwerking met een aantal interne

maar

kartrekkers/duurzame leiders wordt de

wij

hebben

ervaren

dat

externe

begeleiding

het

implementatieproces kan versnellen.

duurzaamheidsstrategie uitgerold binnen
de organisatie. Als ervaren projectmanager
kan

duurzaamheidsexpert

Stappen: stel het juiste team samen, werk regelmatig samen, volg en

Jacklien

meet de voortgang, evalueer acties en verbeter waar nodig.

Quirijnen hierbij de juiste begeleiding en
ondersteuning bieden.

Jacklien helpt organisaties om dit strategisch en operationeel te

Doel: implementatie van de strategie,
impact maken, voortgang meten, evalueren

en bijsturen.

organiseren en stimuleert het team om net dat stapje extra te zetten.

Plan

Act

Do

Check

Projectmanagement en strategische ondersteuning:
Wekelijks/maandelijks/op aanvraag
Voor organisaties, teams & samenwerkingen

REFERENTIES

WAT VINDEN
KLANTEN

Lisa Meijer - FEST
Over de Introductiecursus duurzaamheid:
“Het is een cursus voor iemand die al
interesse heeft in duurzaamheid en hier
graag meer over wil leren / meer mee
wil doen. Het geeft de urgentie weer,
geeft handvatten om stappen te maken
en gaat in op wat jij als persoon kan
doen en kan veranderen. Het zet je aan
tot actie.”

Marc Janssen - Moonen Packaging
Over het Strategietraject:
“Helpt absoluut om duurzaamheid als
‘algemeen begrip’ door te vertalen naar
concrete acties die je als bedrijf /
individu kunt nemen om een bijdrage te
leveren. De Sinek circle spreekt mij
vervolgens aan om ten alle tijde met
het doel voor ogen te blijven handelen.”

VIDEO
Benieuwd hoe we te werk gaan? Bekijk onze
video en ontdek hoe andere professionals onze
building blocks hebben ervaren!

Klik op de afbeelding om de korte video te
starten via de browser.

www.sow-sustainability.com

SOW is een initiatief van:
Mirjam van Laarhoven – SeDGe
+31 6 1500 8422
mirjam@sedge.nl

Jacklien Quirijnen – Oaq
+31 6 2538 4714
jacklien@oaq-sustainability.com

