
De meest originele en uitdagende masterclass over duurzaamheid!

MASTERCLASS 
DUURZAAMHEIDS
INTELLIGENTIE
16 APRIL IN UTRECHT



Vergroot je duurzaamheids-I
Q

Zeg eens eerlijk: vind je da
t het snel genoeg gaat met

 die betere wereld? Dat alle  inspanningen op

het gebied van duurzaamhei
d voldoende effect sortere

n? Dat je voldoende  impact he
bt?

Wij kunnen geen gedachten 
lezen, maar we vreesden h

et eerlijk gezegd al. We ge
ven je groot  gelijk.

En het is goed te weten da
t je daarmee tot een meer

derheid behoort. Ook wij vind
en dat het 

 onvoldoende opschiet met d
uurzaamheid, terwijl het volge

ns ons veel  sneller, beter 
en vooral slimmer

kan. Het moet anders, zowe
l binnen als buiten organisat

ies, en het kan  anders.

Onze conclusie is dat organis
aties pas echt succes kunne

n boeken als zij beschikken 
over iets dat wij

duurzaamheidsintelligentie z
ijn gaan noemen. Onze ervar

ing en analyse laten zien d
at duurzaamheids-

intelligentie uit drie compon
enten bestaat: Naieve Intelligentie, Natieve Intelligentie en Narratieve

Intelligentie. 

Dat klinkt misschien wat ‘aca
demisch’, maar het is zo pra

ktisch als het maar zijn kan.
 (Bovendien

 allitereert het lekker en d
aar zijn mensen gevoelig voo

r. Wij in ieder geval wel.) Ko
rt gezegd 

 betekent het dat je anders
 naar waarde moet durven 

kijken, dat je een goed beg
rip moet hebben

van menselijk gedrag en dat
 je in staat bent om verhale

n voor verandering in te ze
tten. 

Als je beschikt over duurzaam
heidsintelligentie kun je op e

en andere manier naar duu
rzaamheid

 kijken. Een manier die je he
lpt om meer succes met du

urzaamheid te boeken.

Wil je jouw duurzaamheids-IQ en daarmee dat van jouw
 organisatie vergroten? Volg dan onze Master-

class Duurzaamheidsintelligen
tie. We beloven je dat het 

je nieuwe  inzichten en idee
en zal opleveren

waar je in de praktijk mee 
verder kunt.

En dat het de meest origin
ele en uitdagende mastercl

ass over duurzaamheid zal z
ijn die je in tijden

hebt gevolgd.

Dr. Frans Melissen 
Dr. Lars Moratis



Let’s make sustainability great again

De Masterclass Duurzaamheidsintelligentie wordt als een intensieve, volledig verzorgde 1-daagse masterclass aangeboden.

In de masterclass staan de drie componenten van duurzaamheidsintelligentie centraal. Deze worden inhoudelijk uitgewerkt 

aan de hand van expertbijdragen (inclusief gastsprekers), worden visueel geïllustreerd (onder meer via video’s en een korte 

documentaire) en worden direct concreet gemaakt door je (middels oefeningen) te laten nadenken over de link met jouw 

eigen waarden, wereldbeelden en praktijk.

Humor, creativiteit en lef vormen belangrijke ingrediënten van de masterclass. De masterclass staat onder begeleiding van 

Frans Melissen en Lars Moratis. 

Na afloop van de masterclass ontvangen alle deelnemers een deelnamecertificaat van NHTV Breda University of Applied 

Sciences.

Voor wie?

De Masterclass Duurzaamheids-

intelligentie is bedoeld voor iedereen 

die binnen zijn of haar organisatie 

betrokken is (of wil zijn) bij het duur-

zaamheidsbeleid en het in de praktijk 

brengen van dat beleid. 

Belangrijk is dat deelnemers aan 

de masterclass (enige) ervaring met 

en basiskennis van duurzaamheid 

hebben. Achtergrond, leeft ijd en 

opleidingsniveau zijn niet belangrijk. 

Ambitie, motivatie en enthousiasme 

wel.

Wat kost dat?

De kosten voor de 1-daagse variant van de  Masterclass 

 Duurzaamheidsintelligentie bedragen € 395 p.p. (exclusief BTW).

Bij de kosten zijn de studie- en achtergrond materialen die bij deze 

masterclass horen inbegrepen, alsmede een lunch en een borrel aan 

het eind van de masterclass. Bovendien biedt de masterclass je een 

uitstekende netwerkmogelijkheid met collega- professionals.

Heb je er zin in?

Wil je je inschrijven voor de masterclass, ga dan naar www.impact-academy.nl. Wil je 

meer informatie, neem dan contact op met Lars Moratis via lars@impact-academy.nl.

LET’S MAKE SUSTAINABILITY GREAT AGAIN!

Datum & locatie

De Masterclass Duurzaamheidsintelligentie vindt plaats op 

16 april, van 9.30-16.30 uur in het centrum van Utrecht.



Inspirerende sprekers met een geheel 
 eigen invalshoek

Wij houden er van mensen te inspireren, te prikkelen en uit te dagen op het gebied van duurzaamheid. Kritisch, maar kundig. 

Confronterend, maar met een knipoog. Gelukkig kennen wij ook onze beperkingen – en daarom houden wij er ook van om 

te werken met inspirerende sprekers, met heel eigen invalshoeken. Niet de namen die je al kent. Niet de experts die overal 

komen opdraven. Niet de perspectieven die je verwacht.

Zo werken we bijvoorbeeld graag samen met componist/dirigent Merlijn Twaalfhoven, antropoloog Walter Faaij, social  entrepreneur 

Maartje van der Lee, hoogleraar Thijs Homan en framing-specialist Sarah Gagestein. Zodat we het met je over  belangrijke thema’s 

zoals verbeeldingskracht, schoonheid, tribes, verbinding, veranderfonteintjes en roze olifanten kunnen  hebben.

Naïeve Intelligentie: spelen in de modder
Bij Naïeve Intelligentie gaat het om anders denken over waarde, om het experiment aan te 

 durven gaan en radicale initiatieven te durven nemen. De dingen doen waarvan iedereen eigen-

lijk weet dat ze moeten worden gedaan, maar die niemand doet omdat ‘het (hier) zo niet werkt’ 

of ‘omdat er geen goede business case onder zit’. Wil je duurzaamheid een succes  maken, dan 

moet je bewust naïef zijn. Niet doormodderen, maar het moeras in durven trekken.

Natieve Intelligentie: denken zoals de Flintstones
Menselijk gedrag begrijpen is een sleutel voor verduurzaming. Daar gaat Natieve Intelli-

gentie over. We weten uit de evolutionaire psychologie dat er allerlei barrières in ons brein 

zitten die duurzaam gedrag lastig maken. Er is sprake van een mismatch: onze hersenen 

zijn van oudsher geprogrammeerd om in een heel ander soort omgeving te overleven. Als je 

verduurzaming wilt versnellen, moet je leren denken zoals de Flintstones.

Narratieve Intelligentie: verhalen veranderen 
Centraal bij Narratieve Intelligentie staan verhalen. We vertellen sinds mensenheugenis aller-

lei soorten verhalen, omdat je daarmee belangrijke lessen kunt overbrengen, de verbeelding 

kunt stimuleren, betekenis kunt geven aan het leven en mensen kunt betrekken. Verhalen 

worden niet voor niets ‘the source code of humanity’ genoemd. Willen we voorkomen dat 

duurzaamheid teveel een luchtkasteel blijft, dan moeten we de juiste verhalen leren vertellen.

LEGO® SERIOUS PLAY®
Om de Masterclass Duurzaamheidsintelligentie zo creatief en leerzaam mogelijk te 

 maken, gebruiken we onder meer LEGO® SERIOUS PLAY®. Dit staat synoniem voor 

leren door  exploreren, experimenteren en storytelling. Daarmee stimuleren we op een 

 bijzondere  manier het denken over duurzaamheid, communicatie tussen deelnemers en 

het creëren van vernieuwende oplossingen voor complexe problemen. 

Merlijn Twaalfhoven Walter Faaij Maartje van der Lee Thijs Homan Sarah Gagestein


