
GASTSPREKERS
De schat van Mondo Leone

Leon Giesen 
Documentairemaker en 
verhalenbouwer, Mondo Leone

Oplossingen voor 
wereldwijde 
klimaatverandering - Koel 
de aarde af 

Geanne van Arkel 
Voormalig Head of Sustainable 
Development bij Interface en  
MVO Manager van het Jaar 2018

De dag is ingedeeld in twee 
themablokken
Leiderschap en Koersbepaling met o.a. 
Ontwikkelingen in de maatschappij, drijfveren en 
belemmeringen bij bedrijven om impact te creëren, 
doelen stellen en richting geven, (markt)
transitiemanagement en persoonlijk leiderschap.

Duurzaamheid concreet gemaakt met o.a.  
De essentie van een Circulaire Economie en best 
practices in de maakindustrie, een effectieve aanpak 
van klimaatverandering, meervoudige 
waardecreatie, de businesscase van impact en 
gedragsverandering

INCLUSIEF:
•  Het boek Impactvol 
 ondernemen in de
 praktijk
• Een certificaat van
 deelname
• Toegang tot de online  
 kennisbank met
 naslagwerk en
 interviews met mensen
 uit het bedrijfsleven

REGISTREER JE NU! 
De deelnameprijs bedraagt € 597,- excl. btw p.p. 
Maak vanaf 5 deelnemers van dezelfde organisatie 
gebruik van de groepskorting en ontvang 25% 
korting p.p.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN WWW.SUSTAINABLEMBAINONEDAY.COM

Sustainable MBA in One Day

DINSDAG 4 OKTOBER 2022 • ROTTERDAM SCIENCE TOWER

INITIATIEF EN ORGANISATIE

COMMUNICATIEPARTNERS

De elementaire opfrisdag voor 
duurzaamheidsprofessionals
Sustainable MBA in One Day is hét vakinhoudelijke event 
om je kennis als professional over duurzaamheids-
vraagstukken in één dag up-to-date te krijgen. Tijdens 
Sustainable MBA in One Day leer je alle relevante theorieën  
& modellen, boeken en leiders op het gebied van 
duurzaamheid kennen.

Ronde tafel: Duurzaamheid voorbij de regelgeving

Tanja Roeleveld Senior Sustainability Manager & Public Affairs, Lely
Richard Kooloos Director Group Sustainability, ABN AMRO Bank
Eric van der Schans Director Environmental Management, Port of Rotterdam
Daan Molenaar Directeur Regulering, DCMR Milieudienst Rijnmond
Francien Eppens MT lid, Milgro

Duurzaamheidsexperts en hoofddocenten 
Annick Schmeddes
Oprichter van Sustainable Talent en al vijftien jaar werkzaam binnen 
de carrièrecoaching, leiderschapstraining, en werving en selectie van 
duurzame professionals. 

Paul van Ruiten
Adviseert bedrijven op gebied van strategie en implementatie van 
duurzaamheid. Hij is oprichter van Bureau OM en De Zwerm. 
Voorheen was Paul werkzaam als Directeur Account en Omgeving bij 
DCMR Milieudienst Rijnmond. Daarnaast is Paul voormalig directeur 
Milieu en Duurzaamheid bij Royal Haskoning DHV en TNO.


