DUURZAAM
LEVEN
WAAROM, HOE DOE JE DAT
EN WAT LEVERT HET OP?

Werken aan bewustwording om samen
klimaatacties op te pakken

Diep in ons wezen voelen we een stille wens tot
verandering. Hoe kunnen we ons die wens eigen
maken, wat is onze dieperliggende veranderwens? Is

de behoefte aan een leefbare aarde
en leefbare samenleving?
dat eigenlijk

In een workshop ontdek je om op een

constructieve

manier om te gaan met klimaatveranderingen en hoe
je een

actie programma

Doe mee aan een

opstelt en uitvoert.

creatieve

verkenning en leer van

een onzekere situatie.

Breng

beweging en verandering

op gang om samen

te komen tot een duurzame levenshouding, prive, je
opleiding of je werk.

‘'IN EEN COMPLEX SYSTEM BESTAAN
GEEN PROBLEMEN EN OOK GEEN
OPLOSSINGEN. ER IS SLECHTS
VERANDERING EN AANPASSING'
UGO BARDI

TALK TO US
+31 629070210
+31 619430753
info@climatematters.nl

SAMENWERKEN OM DOELEN TE BEREIKEN
De afgelopen jaren staan, voor veel mensen in het teken van
behoud van gezondheid en klimaat-verandering. We voelen ons
soms onmachtig en weten niet altijd goed de juiste stappen te
nemen. Voor ieder ligt het vraagstuk anders: hoe moeten we een
bedrijf duurzaam inrichten, wat aan onze kinderen vertellen en
hoe ze te betrekken bij klimaatacties?

ClimateMatters stelt zich ten doel om uiteenlopende doelgroepen
te helpen bij bewustwording en te komen tot klimaat-vriendelijk
handelen. In een workshop hanteren we een werkwijze die aanzet
tot 'eco-efficacy': het aanspreken van de intrinsieke bereidheid
om tot handelen te komen. Zo kan een groep bereidwillige
'veranderaars' bijdragen aan duurzaamheid en klimaat-vrieindelijk
leven.

LEERDOELEN en RESULTAAT
Na afloop van de workshop kun je de vertaalslag maken van
plannen maken naar in actie komen door:
meer vat te hebben op de complexiteit van het ecologische
en sociale klimaatvraagstuk;
je individuele positie en die van je organisatie te bezien in het
licht van een groter geheel;
leren vooruit te zien in een klimaatsysteem en te herkennen
welke plaats je inneemt met duurzaam gedrag;
als individu mee te werken in collectief verband.

Het volgen van de workshop geeft je concrete handvaten over
hoe je:
mensen in kleine groepjes bewust maakt van klimaat
vraagstukken;
praktische ideeën genereert die direct zichtbaar worden;
zonder zweverig te zijn, mensen in beweging brengt;
mensen verbindt om samen te werken aan
klimaatoplossingen.

WORKSHOP ONDERDELEN
Beeldvorming | Expand the Mind
Op informele wijze samenwerken en het in beeld brengen van
nieuwe zienswijzen over klimaatonderwerpen Een gelegenheid
om je inzichten de vrije loop te laten en na te gaan hoe je tot
een verhaal komt' je persoonlijke motivatie.

Positionering | Engage the Thinking
We introduceren een denkwijze die niet zozeer gericht is op
het vinden van oplossingen maar eerder op het zoeken naar
dieper gelegen begrip van de context (jij en het klimaat) en
mogelijkheden om in acte te komen. Denken vanuit een
systeem en de inbreng van jouw waarden kunnen dan mede
vorm geven aan een bredere kijk op zaken.

Actie| Empower the Will
In dit stadium gaat het om het ontwerpen van een actieplan
Een plan om op basis van jouw waarden en motieven om een
actieplan op te stellen en uit te voeren. Door individuele
waarden van 'je groep' samen te laten vloeien ontstaat een
collectief gedragen uitvoeringsplan.
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