VDAB-opleiding Go2learn: duurzaamheidsadviseur
Engageer je vandaag en help morgen
een bedrijf op weg richting duurzaam ondernemen

Geloof je dat onze maatschappij
duurzaam moet omspringen met
mensen, milieu en winst?
Ben je ervan overtuigd dat samenwerking
en vrede de sleutel vormen om bedrijven
te verduurzamen?
Ken je de Sustainable Development Goals
van de Verenigde Naties en wil je graag
jouw bijdrage leveren tot hun realisatie?
Dan is de VDAB-opleiding
duurzaamheidsadviseur iets voor jou!

Voorwaarden
• Je hebt minstens een bachelordiploma of gelijkgesteld
• Je bent pas ingeschreven bij VDAB en nog in je wachtperiode
• Of je bent uitkeringsgerechtigd werkloos en je wil je carrière een nieuwe boost geven?
Door de opleiding duurzaamheidsadviseur te volgen, kies jij voor een beroep met toekomst. Steeds meer
bedrijven zijn immers op zoek naar een duurzaamheidscoördinator, een CSR-manager (Corporate Social
Responsibility) of een MVO-adviseur (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Opzet VDAB-opleiding duurzaamheidsadviseur Go2learn
Beperkt aantal plaatsen: 20 (dus wees er snel bij!)
Locatie: Trendhuis, Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen
Timing eerste deel: 18/11/2019 t.e.m. 29/11/2019, telkens van 9.30-12.30u en 13.30 tot 16.30u.
Stage van 6 weken in een onderneming / organisatie die duurzaamheid nastreeft:
van 06/01/2020 t.e.m. 14/02/2020
Terugkomdagen: sharing sessie op 20/02/2020 en certificaatuitreiking op
21/02/2020
Lesgevers:
- Uit Trendhuis, Joker, Go2learn, ViaVia Tourism Academy, enz.
- Uit duurzame bedrijven die hun verhaal komen brengen.
Interesse? Contacteer Marijke Brants, 015 28 54 05, marijke.brants@trendhuis.be

Als gratis handboek gebruiken we ‘Reis naar duurzaam ondernemen.
Met de SDGs als kompas’ (2018) van Bob Elsen en Nathalie Bekx.
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VDAB-opleiding Go2learn: duurzaamheidsadviseur
De methodologie die we volgen is het SDG-FITplan®: een gestructureerde methodiek voor duurzaam
ondernemen, bestaande uit 4 stappen en 25 werkdomeinen.

Uiteraard leggen we de link met de zes P’s en de SDG’s

Opmerking
Uitkeringsgerechtigde werklozen krijgen, naast hun
uitkering, ook de vervoersonkosten naar de opleidings- en
stageplaats terugbetaald.
Kandidaten die nog geen uitkering krijgen, maar wel
ingeschreven zijn bij VDAB (bv. in wachtperiode wegens pas
afgestudeerd) blijven in de wachtperiode en hebben geen
recht op uitkering. Ze krijgen wel hun vervoersonkosten
terug betaald.
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VDAB-opleiding Go2learn: duurzaamheidsadviseur
Hoe verloopt het programma praktisch?*
OPLEIDING

INHOUD

PLANNING

LESGEVERS

Onvermijdelijkheid van
duurzaam ondernemen

Trends: VUCA-world, van high tech naar high touch, deeleconomie,
zero marginal cost, kunstmatige intelligentie, sturende consument,
duurzaamheid als DNA van een bedrijf ...

18/11/2019

Nathalie Bekx en Bob Elsen

Op weg naar
maatschappelijke
verantwoordelijkheid

SDGs: van schade herstellen naar duurzaam vooruitdenken

19/11/2019

Nathalie Bekx, Bob Elsen en Frederik Beeckx (cases)

Groei- en opvolgingsmethodiek SDG-FITplan

- 4 stappen: ontwikkelen, implementeren, realiseren, meten

20-2122/11/2019

Nathalie Bekx, Bob Elsen en Frederik Beeckx

25-2627/11/2019

Marijke Brants

6 p’s (people, planet, prosperity, partnership, peace & pleasure) als
lichtbakens
- De SDG-FITscan en het SDG-FITplan
- De SDG-FITchallenge: hoe starten?
- Het basiskamp van het SDG-FITplan
- Certificeren?

Lichtbakens van duurzaam
ondernemen: telkens
gebracht aan de hand van
cases

- People, met cases Durabrik en Ecoso
- Planet, met cases JBC, OVAM en Umicore

Stefan Meulemans en Géraldine Van houte

- Prosperity, met cases Carrefour, Colruyt Group, Too Good to Go
en Triodos

Frederik Beeckx

- Partnerships, met cases Havenbedrijf Antwerpen, Time4Society
en Trendhuis

Géraldine Van houte en Annelies Nauwelaerts

- Peace, met cases Efico en Joker

Hannelore Akkermans

- Pleasure, met cases ViaVia Tourism Academy en Torfs

Bob Elsen

Bouwstenen van een
duurzaam bedrijf

- Bouwcellen

Duurzaamheidscoördinator:
job met toekomst

- Time4YourTalent: Test je duurzaamheidstalent + match met
kmo, ngo of groot bedrijf

28/11/2019

Nathalie Bekx en Bob Elsen

29/11/2019

Nathalie Bekx en Marijke Brants

van
06/01/2020
t.e.m.
14/02/2020

Stagebezoeken: Nathalie Bekx, Bob Elsen,
Frederik Beeckx of Marijke Brants

- Nieuw leiderschap, met case Absolem

- Jouw SDG-FITchallenge
Stage (6 weken)

- Stagecontract met bedrijf dat we samen met jou bepalen
- Begeleiding + werkbezoeken (1 dag per deelnemer)
- Eindvragenlijst feedback kandidaat + werkgever

Terugkomdag

Sharing sessie + resultaten eindvragenlijst met feedback
kandidaat en stagebedrijf

17/02/2020

Hannelore Akkermans en Marijke Brants

Terugkomst = slotdag

Certificaatuitreiking ‘duurzaamheidsadviseur’

18/02/2020

Alle lesgevers

* Lesgevers en cases zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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