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SUSC Accelerator Course

Making
a
DIFFERENCE
Sustainability Leadership Lab

•

Training

Tijdsbesteding (blended learning)
- op locatie: 3 trainingsdagen
- online: 4 weken, 2 uur p/wk

•

Groepsgrootte: 8 pers

•

Taal: Nederlands & Engels

•

Trainingslocatie: Den Haag

•

Open inschrijving & In-company

•

Prijs: € 1.895 ex. btw inclusief
arrangementskosten

SUSC
Accelerator
Course
Leerdoelen
•
•
•
•
•

Data & inschrijving
www.SUSC.nl
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Verrijk je kennis over duurzaamheid en
innovatieve bedrijfsmodellen
Vergroot je begrip van risico’s en kansen
van de huidige veranderingen op milieu
en sociaal gebied
Leer verduurzamingsmethodieken toe te
passen in de praktijk
Weet welke elementen van verandermanagement cruciaal zijn
Versterk je ambitie voor verduurzaming
door inspiratie van andere professionals

Verduurzaming is steeds belangrijker binnen
organisaties om succesvol en innovatief te
blijven. Deze verandering is alleen mogelijk
met de betrokkenheid van medewerkers,
vaak aangejaagd door Accelerators; professionals of consultants die als een bruistablet
zorgen voor energie en verandering binnen
hun organisatie. SUSC biedt een training aan
die Accelerators helpt met kennisverrijking
op het gebied van duurzaamheid, het gebruik van verduurzamings methodes en het
succesvol toepassen van duurzaam verandermanagement.

Doelgroep

•

(Senior) professionals

•

Consultants op het gebied van strategie,
organisatieontwikkeling en HR

Het SUSC Accelerator Course is gebaseerd
kennis en ervaring van het Cambridge Institute of Sustainability Leadership. In een
inspirerende leeromgeving met een enthousiaste groep professionals werken we aan
actuele duurzaamheidsvraagstukken en leer
je verschillende Cambridge modellen toe te
passen in de praktijk.

Voor Wie

Deze course is speciaal ontwikkeld
voor interne professionals en externe
consultants die een krachtige rol willen
spelen in duurzame verandering. De
interne professional heeft als Accelerator
de ambitie om bij te dragen aan de
duurzame transitie. Zij zoekt duidelijke
handvatten en methodieken om de juiste
stappen te nemen binnen de organisatie.
De consultant, bijvoorbeeld op het gebied
van strategie- en organisatieontwikkeling,
projectmanagement of HR, wil
kennisverrijking op het gebied van
duurzaamheid. Zij wil zich verdiepen in de
specifieke uitdagingen van verduurzaming
en zelf methodieken kunnen gebruiken voor
krachtige interventies bij organisaties.
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Inhoud
van de training

Aanpak:
blended learning

De course is ingedeeld in drie hoofdthema’s:

De Accelerator Course is opgebouwd volgens het ‘blended
learning’ principe, waarbij de trainingsdagen worden
aangevuld met 4 weken e-learning. Zie hieronder een
schematische weergave van het programma.
Blended learning experience: SUSC Accelerator Course*
week 1

Het Denken

De Toepassing

De Verandering

We werken aan
kennisverrijking op het
gebied van duurzaamheid.
De risico’s en kansen van
verandering op milieu en
maatschappelijk gebied
worden besproken.

We behandelen bewezen
methodieken om een
leidende rol te pakken in
duurzame transformatie.
Methodieken die een goede
structuur en basis geven
voor toepassing in de
praktijk.

Dit element gaat dieper in
op verandermanagement.
Het behandeld de stappen
en vaardigheden om de
verandering succesvol te
maken.

Daarnaast krijg je inzicht in
de huidige ontwikkelingen
en verschillende innovatieve
duurzame bedrijfsmodellen,
als circulariteit en PSS.
We bespreken ook andere
factoren die duurzaamheid
in bedrijfsvoering stimuleren.

De Value Mapping Tool
en het B Corp assessment
worden besproken en op
interactieve wijze uitgevoerd.

Binnen het thema De
Verandering wordt er
ook gewerkt aan een
persoonlijke Sustainability
Challenge. Dit interactieve
onderdeel loopt als
rode draad door de
training. Hierbij pas
je nieuw verworven
kennis, methodieken en
verandermanagement
technieken toe op je eigen of
een bekende organisatie.

week 2

classroom learning
e-learning

2 full training days
2 hours

2 hours

Virtual Kick-off
30 min video meeting

Het face-to-face van deze training bestaat
uit 3 dagen. Hierbij wordt veel aandacht
besteed aan inspiratie, kennis en intervisie.
De trainingslocatie is een co-working space
voor sociaal ondernemers. De eerste
trainingsdag is gericht op kennisverrijking
en sluiten we af met een diner om elkaar
beter te leren kennen. Gedurende de tweede
trainingsdag zullen we de methodieken in de
praktijk brengen. Tijdens de derde dag (na
ong. 2 weken) vervolgen we de theorie én
delen we ervaringen van de sustainability
challenges. We dagen elkaar uit voor
ambitieuze vervolgstappen!
De e-learning vindt plaats in de 4 weken
rondom de trainingsbijeenkomsten. Zo
blijven deelnemers interactief leren in een
digitale leeromgeving. Het start met een
virtuele Kick-off ruim een week voor de
trainingsdagen. De onderdelen bestaan uit
inspirerende filmpjes, actuele artikelen en
het uitwisselen van reflecties via het forum.
De tijdsbesteding hiervoor ligt op ongeveer
2 uur per week.
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week 3

week 4
1 training day

2 hours

2 hours

* example time scheme

Na actieve deelname aan zowel de
trainingsbijeenkomsten als de onlineactiviteiten ontvangen deelnemers het SUSC
Accelerator certificaat én worden lid van
de SUSC Community. Zo kunnen we elkaar
blijven volgen, inspireren en ontmoeten voor
duurzame verandering!

Blended learning
experience
Face-to-face leren verrijkt met e-learning.
Een bewezen effectieve methode in het
bereiken van trainingsdoelstellingen.
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Trainer:
Anne Wagenmans
Anne’s expertise is veranderkracht voor verduurzaming binnen
organisaties. Zowel bewustwording als praktische implementatie.
Haar ervaring in het internationale bedrijfsleven, de opgedane kennis
aan de University of Cambridge én haar drive en enthousiasme
vormen de basis van haar training en consultancy werk. Lees verder.

In-company
De Accelerator Course wordt ook in-company aangeboden. Dan sluiten we aan op de
context van de organisatie en geformuleerde
duurzaamheidsstrategie.
Interesse? Neem dan contact op voor een
op maat gemaakte offerte!
info@SUSC.nl

Prijs

De prijs voor het SUSC Accelerator Course
bedraagt € 1.895 excl. btw, inclusief
arrangementskosten, excl. eventuele
hotelovernachting. Na ontvangst van je
aanmelding versturen we de factuur, deze
dient binnen 30 dagen na factuurdatum
te worden voldaan, maar uiterlijk voor
aanvang van de training.

COVID-19
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SUSC

Werkfabriek
Wegastraat 29
2516 AN Den Haag
Info@susc.nl
Tel +31 (0)6 11 70 74 58

Tijdens de training worden de RIVM Covid-19 richtlij-

Uitgave brochure:
Juni 2020

nen gevolgd, gezondheid staat voorop. Er is gekozen voor een ruime trainingsruimte van 60m2 en een
trainingsgroep van 8 deelnemers. Specifieke richtlijnen worden voorafgaand aan de training aan de
deelnemers gemaild om samen een veilige leerom-

Het arrangement (incl.) bestaat uit vega
lunchbuffet & luxe diner op eerste trainingsdag, een lunchbuffet op tweede
trainingsdag en een lunchbuffet en
afsluitende borrel op de derde trainingsdag.
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geving te creëren.

Ontwerp: Studio Duel

Data & inschrijving
www.SUSC.nl
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