
Resultaat: Ambitieus en Realistisch 
Een vliegende start met de inzichten en inspiratie uit de 
Beyond Zero Experience? Leren van pioniers én rekening 
houden met de Green Deal? 
In twee dagdelen krijg je helder welke duurzame 
successen je wilt behalen, maak je een (flexibel) lange 
termijnplan op hoofdlijnen in combinatie met korte 
termijn !sprints". Zo kan de organisatie snel in actie 
komen en concrete resultaten boeken. De korte termijn 
#sprints$#om steeds meer mensen enthousiast te maken, 
draagvlak te creëren en zo het vliegwiel steeds sneller te 
laten draaien. Het lange termijn plan is voor de 
prioritering en volgorde van onderwerpen en acties. Met 
zicht op de !alignement$$van beleid en de verdere 
organisatieontwikkeling met aandacht voor alle relevante 
aspecten en alle stakeholders. %
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Springplank naar versnelling 
Sustainability en Brede Welvaart in versnelling 
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Excl. 21 %BTW en 
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Incompany kan ook

De Beyond Zero Experience inspireert om concreet in actie te komen in 
de eigen organisatie.  Maar waar te beginnen? Het is soms nog nieuw, er 
zijn verschillende aandachtsgebieden zoals nieuwe wetgeving, ESG 
rapportages, nieuwe KPIs, CO2 reductie, hernieuwbare energie, 
medewerker betrokkenheid, circulaire product- en dienstontwikkeling, 
nieuwe business modellen, financiering en meer… 
Wij helpen orde scheppen in de veelheid van zaken en helpen je op weg 
met onze interactieve workshop

Onze workshop bestaat uit de volgende elementen: 
• De kracht van jouw toekomstperspectief  in verbinding met je eigen persoonlijke 

drive 
• Aanstaande wetgeving op hoofdlijnen (de Green Deal – externe druk) 
• Een game met alle elementen voor korte termijn sprints én een lange termijn plan 

op hoofdlijnen 
• De succesfactoren voor versnelling naar duurzaam organiseren 
• Handig spelen met de psychologie van verandering  

Resultaat aan het eind van de twee dagdelen 
• U heeft beide boeken: Klimaatwerkers én Dealen met de Green Deal 
• U bent op de hoogte van de actuele wetgeving en de belangrijkste modellen op het 

terrein van sustainability, circulaire modellen en Brede Welvaart - SDGs 
• U heeft inzicht in de 4 belangrijkste succesfactoren t.a.v. versnelling naar duurzaam 

organiseren én u weet met welke u als eerste aan de slag gaat 
• U heeft uw korte termijn focus voor ogen, in verbinding met uw 

toekomstperspectief  en 1 sprint richting die focus in detail uitgewerkt 
• U weet hoe u uw krachtteam voor de sprint moet samenstellen 
• U heeft een (flexibel) lange termijn plan op hoofdlijnen (alle hoofdthema’s hebben 

hun plaats in de tijd)




