
 
 

CHANGE POWERED  
BY NATURE

Word in 6 dagen gecertificeerd  
Biomimicry Expert en Sustainability  
Transition Manager en leer organisch 
veranderen door te kijken naar  
de natuur: leer, ervaar en pas toe!

opleiding 

SUSTAINABILITY  
TRANSITION 
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Mieren zijn zeer effectief in het 
foerageren. De mier die het eerst met 

voedsel terug is bij het nest, wordt 
via het feromonenspoor gevolgd.

BIOMIMICRY IS DE WETENSCHAP EN DE KUNST VAN HET 
NABOOTSEN VAN DE BESTE IDEEËN UIT DE NATUUR. 
DE NATUUR HERBERGT 3,8 MILJARD JAAR AAN ERVARING,  
ALLEEN WAT WERKT, OVERLEEFT. BIOMIMICRY HELPT ONS 
OM VAN DE NATUUR TE LEREN.

Janine Benyus, de grondlegster van biomimicry, onderscheidt 3 toepassingen:
• Natuur als een model: ‘Imiteer of haal inspiratie uit ontwerpen  

en processen om onze problemen op te lossen.’
• Natuur als een maatstaf: ‘Met 3,8 miljard jaar ervaring  

weet de natuur wat werkt, wat past en wat goed blijft.’
• Natuur als een mentor: ‘Bekijk en waardeer de natuur om  

ervan te leren.’ 

BIOMIMICRY-TOEPASSINGEN



 
 Bijen nemen snel besluiten door 

het creëren van draagvlak en  
bij meerderheid van enthousiaste 

mede-bijen. Wat snel komt en wordt 
geaccepteerd door de groep is goed.

• Organisaties worden in toenemende mate complexer en dynamischer. 
Daardoor worden leiderschap, verandervermogen, duurzaamheid en 
innovatie steeds belangrijker.

• Door een organisatie en haar omgeving te bezien als een eco systeem  
is de vergelijking met de natuur eenvoudig te maken.

• Strategische, operationele en innovatiegedreven veranderingen  
gebaseerd op biomimicry hebben een hoger bewezen succes factor 
(LAMPresearch) tot wel +20%  +30%.

• Tijdens de opleiding Sustainability Transition Manager leert u hoe de 
natuur u kan helpen bij het effectiever vormgeven van veranderingen.

WAAROM BIOMIMICRY?

STRUCTUUR VIA 5 O -VERANDERMODEL

Veranderen met behulp van het 
5 O  verandermodel creëert 
snelheid en draagvlak van 
strategisch tot operationeel 
niveau: 

Onderzoeken

OntwerpenOpstellen

Opleveren

Ontdekken



 
 

Waarden- 
kompas

BIOBOOM: 
DE NATUURLIJKE MANIER VAN VERANDEREN!

Business Principles

• Veerkracht
• Optimalisatie
• Veranderingsgezind
• Integraal systeemdenken
• Waardecreatie
• Duurzaamheid

Biomimicry Life’s Principles

• Aanpasbaar aan veranderende condities
• Maatschappelijk verantwoord en ontvankelijk
• Gebruik biologisch afbreekbare materialen
• Gebruik middelen efficiënt (grondstoffen en  

energie)
• Integreer ontwikkeling en groei
• Evolueer om te overleven

TRANSITIE
Firm of the Future 3.8

Creëer veerkracht

Klimaatneutraal  
ontwerpen

Lokaal bewustzijn

Modern leiderschap

Klimaatbewust
handelen

Nieuwe  
vaardigheden

Continu veranderen

Maatschappelijke 
participatie



 
 

Veranderen is leuk! De natuur verandert dagelijks en dat al 3,8 miljard jaar. 
Zij is het levende bewijs van een krachtige manier van innoveren. Oplossin
gen ontwikkeld in de natuur zijn vaak ingenieus, duurzaam en dynamisch.  
In een alsmaar veranderende omgeving is alles op elkaar ingespeeld.  
Kijk maar eens naar de timing van lente en de coördinatie van de natuur  
op dit fenomeen. Alle organismen zijn ingespeeld op elkaar en eenieder 
heeft de prioriteiten op orde.

De organisatie van de toekomst vereist het vermogen om dynamisch en 
organisch te veranderen. Biomimicry helpt u op deze manier te veranderen. 
Als Sustainability Transition Manager kunt u omgaan met diversiteit in 
veranderende omgevingen, optimaliseert u in plaats van maximaliseren, 
creëert u veerkracht in organisaties, is het creëren van toegevoegde waarde 
hét uitgangspunt, herkent u het integrale systeemdenken en helpt u organisa
ties bij het maken van deze omslag. In Amerika heeft de inzet van biomimi
cry zich grootschalig bewezen, Nederland volgt nu!

De tijd is rijp voor inspiratie en verandering: 

CHANGE POWERED BY NATURE

VERANDEREN

Zwermintelligentie helpt simpele organismen 
bij het oplossen van complexe problemen. 
De groep staat centraal en reageert op 
gebeurtenissen als één geheel.



 
 Een oud-cursist: 

‘Deze opleiding heeft heel veel toegevoegd en ik heb nooit eerder 
een opleiding gevolgd die mij zo aan het denken heeft gezet en 
waar ik nog steeds elke dag profijt van heb. Ik doe nu veel dingen  
anders dan voor de opleiding. Bedankt!’

De opleiding bestaat uit theoriedagen en een praktijkdag. Tevens wordt u 
geacht diverse opdrachten uit te voeren:
• Bij het uitvoeren van de opdrachten staan uw ervaringen als verander

manager/duurzaamheidsmanager centraal. Uw visie op veranderen en 
die van de anderen geven u inzichten waarmee u het geleerde direct  
toe kunt passen.

• De theoriebijeenkomsten geven u inzicht in veranderkunde via theoretisch 
wetenschappelijk onderzoek en in de biomimicryprocessen, modellen 
en technieken.  

• Tijdens de praktijksessie zal een businesscase worden uitgewerkt en 
geanalyseerd. Uw uitkomsten op het gebied van natuurlijke verander
oplossingen in een zakelijke omgeving worden direct beoordeeld.  
Na het positief afsluiten van deze opleiding bent u gecertificeerd 
Sustainability Transition Manager!

INHOUD

• De opleiding is bedoeld voor mensen die leiding (gaan) geven aan 
veranderingsprocessen. U bent bereid om nieuwe inzichten te absorbe ren 
en eigen ervaringen te delen. Verder wilt u zich verdiepen in  
natuurlijke verschijnselen, organisch veranderen, integraal systeemdenken, 
modern leiderschap en communicatietechnieken. U heeft een HBO en/of 
academisch denkniveau en u heeft geen moeite met het lezen van 
Engelse literatuur.

• Heeft u behoefte aan vernieuwde inzichten om veranderingstrajecten 
succesvol te doorlopen? Durft u natuurlijke risico’s te nemen en innovatief 
te zijn? En wilt u handvatten krijgen om weerstand te kunnen verminde
ren? Dan is deze opleiding iets voor u!

VOOR WIE



 
 

VIA HET INSCHRIJFFORMULIER OP DE WEBSITE: 
WWW.BIOMIMICRY-CENTRE.COM

AANMELDEN

• De totale doorlooptijd van deze opleiding is 3 maanden. Tijdens deze  
3 maanden zijn er 5 theoriedagen en is er 1 praktijkdag. De voorberei
ding en de opdrachten vragen om een gemiddelde inspanning van 3 uur 
per week naast de theoriedagen en de praktijkdag.

• De onderwerpen van de 6 opleidingsdagen zijn:
 Dag 1  Introductie biomimicry en verandermanagement 
 Dag 2  Organisatieveranderingen en bouwen van veerkracht
 Dag 3  Samenwerking en leiderschap 
 Dag 4  Gedrag en communicatie
 Dag 5  Innovatie en projectmanagement
 Dag 6  Praktijkdag: spelen van klimaatgame Quagga Island

DUUR EN OPBOUW

DEELNAME

• U betaalt voor de opleiding in 2023 € 4.750, (exclusief btw).  
Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, certificeringskosten, gebruik  
van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid luncharrangement.

• Het trainingsmateriaal bevat de volgende literatuur: 
 - Biomimicry: Innovation Inspired by Nature 
  door Janine M. Benyus
 - The Nature of Business: Redesigning for Resilience 
  door Giles Hutchins
 - Het beest in uw organisatie door Els Martijn 
 - Het veranderboek door S. en W. Ten Have en B. Janssen 
 - Firm of the Future 3.8 door Els Martijn
 - Overzichtelijke lesmap, syllabus en handouts (ook digitaal)
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EEN 6-DAAGSE OPLEIDING 

TOT SUSTAINABILITY TRANSITION  

MANAGER. HOE KUNT U  

VERANDERINGEN IN ORGANISATIES  

OP EEN NATUURLIJKE EN ORGANISCHE 

MANIER STUREN / BEGELEIDEN?

BIOMIMICRY CENTRE IS EEN DOOR CEDEO 

ERKENDE INSTANTIE. WIJ VOEREN HET 

CEDEO-KEURMERK OP AL ONZE  

OPLEI DINGEN EN MASTERCLASSES  

EN REIKEN PE-PUNTEN UIT.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.BIOMIMICRY-CENTRE.COM

Charles Darwin:
‘It is not the strongest species that survive,  
nor the most intelligent, but the ones 
most able to adapt to change.’
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