ONE PLANET ACADEMY
In 2021 is de One Planet Academy binnen Stedin opgericht door initiatiefnemer Dirk Bijl de
Vroe. De One Planet Academy is de noemer waaronder Stedin verschillende inspiratiesessies
en opleidingsprogramma’s ontwikkelt over de vele facetten van duurzaamheid. Onderscheidend is dat het niet alleen over de praktische en technische kant van duurzaamheid gaat.
Centraal staat ook de menselijke en gedragskant.

DUURZAAMHEID NASTREVEN
Het is in deze tijd niet voldoende om je uitsluitend te richten op de technische kant van verduurzaming. Zelfs als je alles goed geregeld hebt (technologie, budget, juiste mensen), betekent het niet altijd een stap vooruit. Als je duurzaamheid niet ervaart als iets dat je moet
nastreven, dan neem je op cruciale momenten alsnog beslissingen die niet bijdragen.

MENS-NATUURRELATIE
De One Planet Academy wil mensen meenemen op een reis die ook de sociaal culturele en
historische wortels van duurzaamheid onderzoekt; ons mens- en wereldbeeld. Dat noemen
we ‘de binnenkant van duurzaamheid’. Je krijgt dan veel meer een gevoel bij waar we als
mens vandaan komen, waarom we zo naar de wereld kijken, waar we staan en waar we
naartoe willen. Dát koppel je vervolgens aan de praktische toepassing; ‘de buitenkant van
duurzaamheid’. Technologie is heel belangrijk, maar vooral als deze met de juiste intentie
wordt ontwikkeld. Het gesprek over onze mens-natuurrelatie is de perfecte manier om die
intentie duidelijk te krijgen.
De eerste programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met opleidingsorganisatie Club
Groeneveld. Je leest er meer over op de volgende pagina’s.

ACHTERGROND
We zijn terechtgekomen in een tijd waarin de mens het aangezicht van de aarde bepaalt. Wij
bepalen hoe rivieren stromen, waar landbouwgewassen groeien en wat ‘ongerepte natuur’
mag blijven. Ondanks deze invloed gaat het niet goed met de aarde. Er wordt daarom hard
gewerkt aan maatregelen om de negatieve impact van mens op natuur ‘binnen de grenzen
van onze planeet’ te houden. We beperken uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere
schadelijke stoffen. We verminderen materiaalverbruik en stellen doelen ten behoeve van
biodiversiteitsherstel. Toch zien we dat deze doelstellingen vaak niet gehaald worden. De
Amerikaanse politicoloog Lynton Coldwell zei hierover al in de jaren zestig van de vorige eeuw:

“Er is geen grotere misvatting mogelijk dan te denken dat de ‘environmental crisis’ te maken
heeft met vervuiling, met uitstervende soorten, met door de mens gemaakte lelijkheid. Ja, die
maken er deel van uit. Maar vóór alles, heeft de ‘environmental crisis’ te maken met een crisis van geest en ziel. Het heeft te maken met de wezenlijke vraag: wie denken wij mensen dat
we zijn op deze aarde? En wat zullen we moeten worden als mensen op deze aarde om een
duurzame toekomst voor onszelf en voor de andere bewoners van deze planeet te ontwikkelen?”

DUURZAME TOEKOMST
Pas als wij als mens, collega of werknemer deze vraag kunnen beantwoorden, zullen wij en
onze organisaties samen een duurzame toekomst kunnen bouwen. Want zonder deze basis
is er altijd wel een argument te vinden om de zo noodzakelijke veranderingen niet door te
voeren.

PROGRAMMA
Het eerste deel van het opleidingsprogramma heeft de titel: De andere kant van duurzaamheid.
In negen sessies leren deelnemers over de binnen- en buitenkant van duurzaamheid.

DE WEG NAAR BINNEN
De binnenkant van duurzaamheid gaat over de weg naar binnen; de eigen ervaring en
beleving ten opzichte van het begrip duurzaamheid. Deelnemers worden onder begeleiding
van Prof. dr. Matthijs Schouten uitgedaagd om fundamenteel te herbezinnen op hoe we naar
de wereld kijken en wat onze plek daarin is. Het programma gaat in op hoe onze maatschappij
zich ontwikkeld heeft, leert medewerkers hoe je vanuit verbinding met de leefomgeving kunt
werken aan nieuwe oplossingen en daagt medewerkers uit tot ondernemerschap.

ZICHT OP DE KERN
De buitenkant van duurzaamheid kan gaan over de actualiteit en huidige kennis omtrent
duurzaamheid. Deelnemers krijgen handvatten om deze kennis in de eigen organisatie toe te
passen. We besteden aandacht aan veel gebruikte duurzaamheidsmodellen, duurzaamheid
in de keten, duurzaam inkopen, de kracht (en zwaktes) van niet- financiële verslaglegging en
andere methoden om duurzaamheid concreet te vertalen naar organisatie en bedrijfsvoering.
Het idee achter de opzet is dat we deelnemers leren meer zicht te krijgen op de daadwerkelijke
kern van een uitdaging en vanuit verbinding leren te handelen. Deelnemers krijgen daarmee
tegelijk de middelen en de kennis die nodig zijn om het in de praktijk toe te passen.

VOOR WIE?
De programma’s richten zich op medewerkers binnen bedrijven die zich als mens en als
professional willen ontwikkelen. Specifiek op mensen die ondernemerschap willen tonen en
passie hebben voor het creëren van nieuwe, duurzame antwoorden op belangrijke
maatschappelijke vraagstukken.

SESSIES
In totaal gaan vier sessies over de binnenkant van duurzaamheid en vier bijeenkomsten
gaan over de buitenkant. Tijdens de negende en laatste bijeenkomst komen de binnenkant
en de buitenkant samen. De wijsheid en ervaring van de binnen kant wordt gekoppeld aan
de kennis van de buitenkant. Op deze manier kan er echte persoonlijke gemotiveerde
gedragsverandering ontstaan.

Binnenkant #1
Waar komen wij vandaan?

Binnenkant #2
Wat is onze plek?

Buitenkant #1
Duurzaamheid in
vogelvlucht

Binnenkant #3
Wat ligt er voor ons?

Buitenkant #2
Organisaties in de wereld

Binnenkant #4
Wegen naar verbinding

Buitenkant #3
Toekomstscenario’s

Binnen- en buitenkant #5
Van Visie naar Praktijk

Buitenkant #4
Diversiteit als opening naar
andere wereldbeelden

MAATWERK
De daadwerkelijke invulling van het programma dat betrekking heeft op de buitenkant van
duurzaamheid is altijd maatwerk. In samenwerking met de opdrachtgever wordt de inhoud
afgestemd en vormgegeven zodat de aansluiting op de praktijk optimaal is. De inhoud die
we verderop in de brochure beschrijven is dan ook een voorbeeld van hoe die invulling kan
zijn.

INHOUD SESSIES
Binnenkant deel 1

Waar komen wij vandaan?
Docent: Matthijs Schouten
Veel historici leggen de oorzaak van de huidige mondiale crises bij het westerse mens- en
wereldbeeld dat geleid heeft tot een uitputting van aarde en natuur. Hoe zijn deze beelden
tot stand gekomen? Wat zijn de historische wortels? Wat voor impliciete aannames liggen
erin besloten, die geleid hebben tot een breuk met onze verbinding met de aarde?

Buitenkant deel 1:

Duurzaamheid in vogelvlucht
Docent: in overleg
De mogelijke invulling van deel 1 van de sessies over de ‘buitenkant’ kan gaan over wat
duurzaamheid is. In de afgelopen jaren is een enorme hoeveelheid duurzaamheidsmodellen,
-verdragen, -doelstellingen, -beleidsafspraken en -initiatieven ontwikkeld. Welke modellen,
verdragen, doelstellingen, afspraken en initiatieven zijn er op dit moment allemaal? Waar
staan we nu en wat betekent dit voor onze organisatie?

INHOUD SESSIES
Binnenkant deel 2:

Wat is onze plek?
Docent: Mathijs Schouten
In de geschiedenis van de mensheid zijn op gezette tijden culturen ten onder gegaan door
uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Dat gebeurde echter slechts op regionale schaal. De
problemen van het Antropoceen zijn daarentegen mondiaal. Wat betekent het om
wereldburger te zijn? Is er nog verbinding met een plek? Waaraan kunnen we nu onze identiteit
ontlenen? Hebben we nog wortels in deze wereld?

Buitenkant deel 2:

Organisaties in de wereld
Docent: In overleg
Deel 2 over de buitenkant kan gaan over welke plek kleine en grote organisaties in de wereld
hebben. Hoe gaan bedrijven en organisaties om met hun lokale en regionale ‘wortels’ versus
mondiale supply chains? Welke plek is voor jouw bedrijf belangrijk en hoe gaan jullie daarmee
om?

INHOUD SESSIES
Binnenkant deel 3:

Wat ligt er voor ons?
Docent: Matthijs Schouten
Kenmerkend voor het Antropoceen is dat we geen eenduidige toekomstscenario’s kunnen
schetsen. Er tekenen zich diverse mogelijke wegen af. Wat betekent deze onzekerheid? Door
wat voor beelden laten we ons nu leiden?

Buitenkant deel 3:

Scenarios voor de toekomst
Docent: in overleg
Voor een duurzame toekomst moeten we niet alléén meer doen, maar ook anders gaan
denken en werken. In deel 3 over de buitenkant kunnen we bekijken met welke doelstellingen
jouw organisatie aan de slag kan met de kennis van vandaag. En, wat zou daarvoor moeten
gebeuren en veranderen om die doelstellingen te halen?

INHOUD SESSIES
Binnenkant deel 4:

Wegen naar verbinding
Docent: Matthijs Schouten
Ontworteling, vervreemding en ontheemding lijken deel te zijn van onze tijd. Hoe hervinden
we verbinding: met onszelf en met de aarde en de natuur? Kunnen niet-westerse tradities
ons daarbij helpen?

Buitenkant deel 4:

Wie en wat is er nodig?
Docent: in overleg
De mogelijke invulling van de vierde sessie over de buitenkant van duurzaamheid kan gaan
over de belangrijke thema’s verbinding en diversiteit. Hoe staat het met de verbinding tussen
mensen in jouw organisatie? Hoe bewust betrekken jullie collega’s met andere mens- en
wereldbeelden? Kan diversiteit een opening zijn naar het handelen vanuit een ander mensen wereldbeeld? Duurzaamheid kan ook een weg naar verbinding brengen. Bijvoorbeeld
door te kijken hoe verschillende afdelingen kunnen samenwerken aan duurzaamheid.

INHOUD SESSIES
Binnenkant & Buitenkant deel 5:

Van visie naar praktijk: de binnenkant ontmoet de buitenkant
Docent: Mathijs Schouten
In de laatste sessie komen de binnenkant en buitenkant bij elkaar. Hoe geven we in ons dagelijks leven uitdrukking aan deze verbondenheid? Hoe koppelen we onze beroepspraktijk
aan duurzaamheidsidealen? In deze sessie verkennen we met elkaar wat de leerstroom ons
heeft gebracht, welke inzichten zijn ontstaan en hoe we deze inzichten in ons leven en werk
een plek zouden kunnen geven.

OVER MATTHIJS SCHOUTEN
Prof. dr. Matthijs Schouten weet als geen ander woorden te geven aan onze essentie en heeft
de unieke kracht om verschillende werelden en denkbeelden te verbinden:
”Ik probeer aan te tonen dat alles wat wij over de natuur denken, beelden
zijn die te maken hebben met de cultuur waarin we leven.”
Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en
letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en
oosterse filosofie. Sinds 1992 is hij verbonden aan
Staatsbosbeheer. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar in
Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van
Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en
filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit.
Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken
en hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in
cultuurhistorisch perspectief.

SAMENWERKING
Het programma over de binnenkant en de buitenkant van duurzaamheid komt voort uit een
samenwerking tussen Club Groeneveld en de One Planet Academy. Club Groeneveld is een
bron voor betekenisvol leiderschap die leiders van vandaag én morgen helpt heel te blijven
in deze turbulente tijd die gekenmerkt wordt door crisis en versplintering. We ontwikkelen
podcasts en longreads en bieden leerstromen, retraites en reizen waar leiders met een
beperkt aantal gelijkgestemden de verdieping opzoeken.

PROGRAMMA’S, TRAINING EN COLLEGE
We onderscheiden twee leerstromen. De leerstroom voor leiders van vandaag: directeuren,
bestuurders, ceo’s van grote organisaties. En de leerstroom voor leiders van morgen; dit zijn
young executives, mensen met veranderkracht werkzaam binnen middelgrote tot grote
organisaties. Beide leerstromen omvatten diverse programma’s, trainingen en colleges.

BINNENKANT EN BUITENKANT VAN DUURZAAMHEID
Het programma ‘De andere kant van duurzaamheid’ behandelt in negen sessies zowel de
binnenkant- als de buitenkant van duurzaamheid. In de sessies over de binnenkant staan we
stil bij onze menselijke natuur en proberen we te ervaren wat de diepere oorzaken zijn achter
de crises van deze tijd. Tijdens de sessies over de buitenkant kijken we juist naar de techniek
en de oplossingen: welke kennis is er nodig om de organisatie te verduurzamen? In de laatste
sessie komen persoonlijke ervaringen en opgedane kennis samen en kijken we naar de
toekomst: hoe nu verder?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?
Neem contact met ons op via 0294-745330 of mail naar info@clubgroeneveld.nl.

