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VAARDIGHEDEN VOOR DE 21E EEUW

____

Schumacher College in Devon Engeland

Welke vaardigheden passen bij de uitdagingen
van deze 21e eeuw, hoe ontwikkel je ze en hoe
pas je ze toe?
Het programma is bestemd voor iedereen in de financiële sector
die van maatschappelijke betekenis is of wil zijn. Werk je of wil je
werken op het gebied van MVO, duurzaamheid, inclusiviteit,
diversiteit, klantwaarden en innovatie, dan biedt deze training
verdieping en verbreding. Geschikt voor senior en young
management. Deze training vormt de derde Learning Journey
van het New Financial Forum. Eerder organiseerde het Forum
Learning Journeys naar Griekenland en IJsland.

Georganiseerd door:
Stichting New
Financial Forum, Li
An Phoa (Drinkable
Rivers) en
Schumacher College

SCHUMACHER COLLEGE
The Old Postern,
Dartington, Totnes,
Devon, TQ9 6EA
UK. Tel: +44 (0)1803
865934

Organisatie:

Willem Vreeswijk (stichting New Financial Forum), Li An Phoa (Drinkable
Rivers en Schumacher College alumnus en gastdocent)

Adres:

Schumacher College, The Old Postern, Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6EA,
UK. Tel: +44 (0)1803 865934

Tijd:

14 – 21 september 2019

Investering:

3.250 euro (inclusief reis, overnachtingen, dagelijks een verrukkelijk biologisch
ontbijt, lunch en diner, en de training, exclusief drankjes, tussendoortjes en btw).
De trip gaat definitief door met minimaal 15 deelnemers.
LET OP: aanmeldingen voor 15 april 2019.

Informatie:

www.newfinancialforum.nl/events/nff2019-schumacher
Willem Vreeswijk, 06-10630149/ willem@newfinancialforum.nl
Video Schumacher College:
www.youtube.com/watch?v=94WLsfe9Cfo&feature=youtu.be

We reizen per trein, overnachten op 14 september in Londen,
dineren met een invloedrijke inspirerende leider en strijken
vervolgens neer in het internationaal gerenommeerde
Schumacher College in het prachtige Dartington, Devon.
Het Schumacher College is een leergemeenschap met op
ecologie gebaseerde masterprogramma's en trainingen. Nadruk
ligt op ervaringsleren met het doel praktische vaardigheden en
strategisch denken aan te leren om de vele uitdagingen van de
21e eeuw het hoofd te bieden. Wereldberoemde docenten,
denkers en doeners geven er les. Tijdens deze training
ontmoeten wij (onder voorbehoud) mensen als Stephan Harding
(Deep Time Walk), Mac Macartney (Embercombe), Nigel
Topping (Mean Business), Satish Kumar (oprichter Schumacher
College) en Kate Raworth (Donut Economie).

WAT LEREN DEELNEMERS VAN HUN BEZOEK?






Een nieuw model voor een holistische economie
Nieuwe richtlijnen voor zakendoen - betekenis, waarden
en praktische toepassingen
Positieve en echte voorbeelden van hoe bedrijven en
organisaties van binnenuit veranderd kunnen worden
Vaardigheden en ondersteuning om uw eigen bedrijf of
organisatie te transformeren
Een netwerk van gelijkgestemden die op dit moment
bezig zijn om hun bedrijf van binnenuit te veranderen

Aanbevelingen
“Terwijl we proberen uit te
vinden wat we in vredesnaam
moeten doen met onze
geteisterde planeet, wordt dit
college een denktank voor
hoop en een motor voor een
positieve visie!"
Bill McKibben, founder of
350.org

"Deze training gaf mij
toegang, inzicht en ervaring in
de meest recente visies en
toepassingen die op hun beurt
een versterkend effect
hadden op mijn doelstellingen
en zelfvertrouwen in mijn
carrière – en in het leven in
het algemeen."
Hege Saebjornsen,
Operationeel directeur
duurzaamheid bij Ikea
Engeland en Ierland

