Learning
Journeys

persoonlijke
uitnodiging

De financiële en sociale lessen van IJsland

VIJFDAAGSE LEARNING
JOURNEY

23 – 27 mei 2018

“We hebben de communicatie in de financiële sector veranderd en het vertrouwen hersteld."
Halla Tómasdóttir (mede-oprichter en presidentskandidaat IJsland 2016)

VIJFDAAGSE
UNIEKE LEARNING JOURNEY

IJsland… Het land van oude sagen, onverschrokken Vikingen, wonderschone natuur
en met het oudste parlement ter wereld. Een land met slechts 330.000 inwoners.
Een hechte gemeenschap van harde werkers en creatieve ondernemers, van nuchtere
mensen die in elfen en trollen geloven. Een land met gelijke kansen voor iedereen en waar
mannen en vrouwen hetzelfde verdienen in vergelijkbare functies. Het land van geisers,
gletsjers en de uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull die in 2010 het Europese
vliegverkeer platlegde en waardoor een ongekende toeristenstroom richting IJsland op gang
is gekomen.
IJsland wordt ook in één adem genoemd met de financiële crisis die er verwoestend huis
hield. De schulden van banken liep zo astronomisch hoog op dat er niets meer te redden viel
en bijna alle banken wel failliet moesten gaan. De inwoners beten door een hele zure appel
heen, bankiers werden daadwerkelijk berecht en het resultaat had niemand voorzien.
De rigoureuze maatregelen werkten beter dan iemand had durven hopen. De crisis werd op
eigen kracht bezworen. Sindsdien wordt IJsland als economisch wereldwonder gezien.
Tijdens deze Learning Journey gaan we op zoek naar het geheim van het herstel van de
crisis. Maar we kijken ook dieper. Want de economische crisis mag bezworen zijn, het
vertrouwen in de financiële sector en in elkaar is er niet mee teruggekeerd. Welke lessen
kunnen we leren uit IJsland? Welke succesvolle burgerinitiatieven zijn uit de puinhopen van
de crisis ontstaan? Hoe wordt er gebouwd aan een nieuwe democratie? Welke spiegel is ons
voorgehouden en wat nemen we mee naar huis?
We ontmoeten de movers & shakers van IJsland, zoals: Halla Tómasdóttir (oprichter Audur
Capital, een op vrouwelijke waarden gefundeerde bank die als enige de crisis doorstond),
Birgitta Jonsdóttir (voormalige leider Piratenpartij, sleutelpersoon in de vernieuwing van
IJsland), Robert Bjarnason (ceo Citizens Foundation, initiator van tientallen democratiseringsprocessen wereldwijd) en Jón Ágúst Gudjónsson (succesvol ict-ondernemer en natuurkenner
IJsland).
Na de succesvolle belevingsreis naar innovatief Griekenland in 2015 is dit de tweede learning
journey die Willem Vreeswijk (stichting New Financial Forum) en Ivo Valkenburg (Transilvania
Retreat Center) samen organiseren.

Hannersarholt
Hannersarholt is een historisch gebouw in Reykjavik en is
ontworpen door Hannes Hafstein, de eerste premier van
IJsland. “Culture thrives in the clearings of fresh (new) woods”,
dichtte hij rond 1900. Hannersarholt, dat nu in handen is van
een non-profit organisatie, ademt dit volledig uit. Een historisch
mooie plek om kennis te maken met de ziel van IJsland.
http://www.hannesarholt.is/english

Halla Tómasdóttir
Met wie kun je beter sparren over financiële waarde en
menselijke waarden dan met Halla Tómasdóttir. Ze is oprichter
van Audur Capital, de enige IJslandse bank die de crisis
doorstond, was onafhankelijk presidentskandidaat in 2016 en is
inspirator met een focus op goed doen, plezier, transparantie
en girl power.
http://newfinancialmagazine.nl/e-zine/2017/22/files/12.html

Parlement
The way out! Hoe IJsland resoluut afrekende met de financiële
crisis. Bezoek aan het Althing, het oudste parlement ter wereld.
Vanaf het jaar 930 belegden clanhoofden bijeenkomsten om
geschillen op te lossen, regels op te stellen en huwelijken te
bespreken. De afgelopen jaren ging het er heftig aan toe. Wat
ging er in IJsland mis, hoe spectaculair waren de ingrepen,
welke lessen zijn geleerd en hoe staat het met het vertrouwen?
https://www.youtube.com/watch?v=UduuOHdOw5M

Citizens Foundation
Power to the people. De nieuwe democratie. Gesprek met
Robert Bjarnason, de bevlogen ceo van the Citizens
Foundation. Onder meer over zijn tientallen succesvolle
democratiseringsprojecten wereldwijd.
https://www.citizens.is/

Exploring Iceland
Vanuit het Hali Country Hotel ontdekken we de magie van
IJsland. We verblijven aan de rand van Vatnajokull National
Park, op een steenworp van het fabelachtige Jökulsárlón
gletsjermeer. Midden in de natuur onder de bezielende leiding
van Jón Ágúst Guðjónsson, een succesvol ict-ondernemer die
groepen ondernemers inspireert om te bouwen aan een nieuwe
economie. https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/en

Vatnajokull National Park - Jökulsárlón gletsjermeer

Hali Country Hotel

VIJFDAAGSE LEARNING JOURNEY IJSLAND
Het programma is onder voorbehoud en met ruimte voor aangename verrassingen.

Dag 1
Woensdag 23 mei, de heenreis
12.25 uur
13.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
18.00 uur
20.00 uur

Vertrek Amsterdam met WOW air (vlucht WW443)
Aankomst Reykjavik (tijd is 1 uur vroeger dan in Nederland)
Aankomst hotel Central Plaza, Reykjavik, inchecken en opfrissen
Ontdek Reykjavik
Diner in historisch restaurant Hannersarholt samen met Halla Tómasdóttir
Discussie en verdieping met Halla Tómasdóttir

Dag 2
Donderdag 24 mei
08.30 uur
10.00 uur
12.30 uur
14.00 uur
15.30 uur
18.00 uur
20.30 uur

Ontbijt Central Plaza Hotel
Bezoek aan het Parlement, gesprekken met regeringsvertegenwoordigers
Lunch
De nieuwe democratie. Robert Bjarnason, ceo Citizens Foundation
Nieuwe waarden in IJsland. Dialoog met onder meer Birgitta Jonsdóttir en
Robert Bjarnason
Diner in het centrum van Reykjavik
Vrije tijd

Dag 3
Vrijdag 25 mei 2018
08.00 uur
09.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.30 uur
18.30 uur
20.30 uur

Ontbijt Central Plaza Hotel
Vertrek privé-bus met gids naar Hali Country Hotel, sightseeing en lunch
Aankomst Hali Country Hotel, inchecken en opfrissen
In gesprek met inspirator Jón Ágúst Gudjónsson
Bezoek aan het Thórbergur Center (museum en cultureel centrum)
Diner in het restaurant met uitzicht op de Atlantische Oceaan
Verhalen bij het kampvuur

Dag 4
Zaterdag 26 mei
09.00 uur
10.00 uur

18.30 uur

Ontbijt in het hotel
De natuurlijke kracht van IJsland. Dagtrip onder leiding van Jón Ágúst Gudjónsson naar
Vatnajokull National Park en Jökulsárlón gletsjermeer. Met onderweg een IJsberg-safari
in Fjallsárlón, een boottocht langs ijsbergen en gletsjers. Deze dag is een combinatie
van een spectaculaire natuurervaring, een vleugje geschiedenis en een bron van
inspiratie voor een nieuwe wereld.
Afscheidsdiner

Dag 5
Zondag 27 mei, de terugreis
05.00 uur
06.00 uur
12.00 uur
17.25 uur

Ontbijt in het hotel
Vertrek met de bus naar het vliegveld
Vertrek Reykjavik met WOW-air (vlucht 446)
Aankomst Amsterdam

INVESTERING

€ 2.950,Inclusief vliegreis, inclusief verblijf en vervoer op IJsland, inclusief ontbijt, lunch en diner en
exclusief btw. Drankjes en tussendoortjes voor eigen rekening.
De reis gaat definitief door met minimaal 10 deelnemers. Het maximum aantal is 15 deelnemers.
Aanmeldingen voor 1 maart, liefst eerder. Dit in verband met boeken vlucht en reserveringen ter
plekke.
Annuleringskosten:
Tot 23 maart € 300,-, tussen 23 maart en 23 april 75% van de reissom, na 23 april 100% van de
reissom.

AANMELDING & REGISTRATIE
Informatie en inschrijvingen:
Willem Vreeswijk, 06-10630149/willem@willemvreeswijk.com
en/of
Ivo Valkenburg 0040721331274/ ivo@ivovalkenburg.nl

