
“Het moet duurzaam zijn!”. Dat horen we bijna elke dag en het is 
ook zeker waar. Maar wat betekent duurzaamheid in de praktijk? 
Hoe is dit van toepassing op jouw bedrijf ? Duurzaamheid is een 
complex begrip, waardoor het vaak ongrijpbaar lijkt. Toch kan 
je door enkele eenvoudige stappen te zetten al een goed begin 
maken om jouw bedrijf  toekomstbestendig te maken. Hoe mooi 
is daarom de kans om Michiel Hermans, een jonge ambitieuze 
ondernemer uit Amsterdam, een podium te geven om zijn kennis 
en enthousiasme over dit actuele onderwerp met ons te delen.  
Het perfect past bij mijn ambitie om samen Friesland Coherent  
te maken. Te beginnen bij jezelf !

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor ondernemers en 
professionals die zichzelf op het gebied van duurzaam 
ondernemen willen ontwikkelen. Michiel, die naast 
ondernemer ook duurzaamheidsadviseur bij Factor Delta is, 
vertelt hoe je laagdrempelig stappen kunt zetten. Met zijn 
collega’s adviseert hij nu ruim 2 jaar bedrijven over hoe zij 
hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen met bijpassende 
businesscase. Hoe duurzaam ondernemen klanten meer 
inkomsten, meer klanten en gemotiveerde medewerkers 
oplevert. En hoe de ondernemer en het team hier 
persoonlijke voldoening uit kunnen halen.

 

Wat gaan we doen?
We beginnen de workshop met een introductie over 
duurzaam ondernemen. Vervolgens gaan we individueel en 
in groepsverband nadenken over wat duurzaam ondernemen 
voor jouw bedrijf betekent en welke stappen jij zou kunnen 
zetten. We sluiten de dag af met praktische tips zodat jij 

daarna meteen aan de slag kunt. 

Wat krijg je met deze workshop?
•  Een duidelijk beeld van wat duurzaamheid betekent voor 

 jou als ondernemer;
•  Een richting waar jouw bedrijf het best op kan focussen;
•  Concrete stappen die je kan zetten op weg naar een 

toekomstbestendig bedrijf; 
•  Laaghangend fruit: tips & tricks.

Praktische informatie

Michiel Hermans

   Locatie: De Molkfabryk in Burgum

  Kosten: 1 stempel of € 149,- exl. btw

  Datum en tijd: 13 april van 9u00 tot 12:30u

Enthousiast geworden? Meld je dan aan!
www.enuzelf.nl  |  info@enuzelf.nl  |  06 533 764 56

Workshop Duurzaam  
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