
DGBC Future Leaders Program
Groene leiders hebben de toekomst 2016

Dag 1
Donderdag 8 september  09:00 tot 21:00 uur
Dag 2
Donderdag 13 oktober  13:00 tot 18:00 uur
Dag 3
Donderdag 17 november  13:00 tot 18:00 uur
Dag 4: Green Leadership Summit
Dinsdag 29 november  09:00 tot 14:00 uur

Het doorlopende programma bestaat uit het invullen 
van het Future Leaders Profile en Reflectie, een groene 
case en een gesprek met een LeiderschapsCoach.

 »    Toegang tot een exclusief programma 
 »    Tijdsinvestering is overzichtelijk
 »    Kennis vergaren door hoogwaardige presentaties
 »    Kennis vergaren en delen met Young Professionals
 »    Coaching bij de case
 »    Coaching door LeiderschapsCoaches (CEO’s & 

Green Leaders)
 »    Netwerken met ambitieuze Young Professionals
 »    Netwerken met CEO’s & Green Leaders
 »    Samenwerken met Young Professionals
 »    Inspirerende locaties met goed verzorgde catering
 »    Inzicht in je leiderschapskwaliteiten

Ambitieuze Young Professionals zullen op termijn 
de nieuwe (groene) leiders zijn. Het is de missie 
van DGBC om deze generatie te stimuleren op 
het gebied van duurzaamheid. DGBC wil Young 
Professionals door middel van het aanbieden van 
de tweede editie van het DGBC Future Leaders 
Program de nieuwe generatie ondersteunen. Dit doen 
wij door kennis te delen, te coachen op gedrag en 
competenties, te verbinden met bestaande leiders 
en generatiegenoten en door Young Professionals 
concreet te laten samenwerken aan groene cases.
Bijdragen zijn er van onder andere:
 »   Prof. dr. Lidewey van der Sluis (Nyenrode)
 »   Maurits Groen (WakaWaka)
 »   Coert Zachariasse (Delta Development)
 »   Onno Dwars (VolkerWessels Vastgoed)

Doorlopend vierdaags leiderschapsprogramma Voordelen van deelname

Program Partner Support Partners



1. Kennis vergaren over leiderschap en duurzaamheid
 » Inhoudelijke keynote over Leiderschap door Lidewey van der 

Sluis, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
 » Inhoudelijke keynote over Leiderschap in combinatie met MVO 

door hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
 » Inspirerende keynote over Leiderschap tonen in duurzaamheid 

door Maurits Groen, nummer 1 Trouw Duurzame 100
2. Inspiratie opdoen met koplopers 

 » Interactief interview met inspirerende koplopers Coert 
Zachariasse, Delta Development en Onno Dwars, VolkerWessels 
Vastgoed

3. Netwerken met Young Professionals
 » Voorstelronde over talent en ambitie
 » Speeddaten met andere Young Professionals
 » Future Leaders Diner

4. Samenwerken aan case
 » Werken aan groene, strategische case 
 » Werken in kleine groepen in gedifferentieerde samenstelling

Samenwerken aan groene case
Vijf Young Professionals werken samen aan de
uitvoering van een strategische case. De groepen 
bepalen zelf de wijze van samenwerking.

Coaching door LeiderschapsCoach
De deelnemers krijgen de gelegenheid om een 
coachgesprek te hebben met CEO’s en Green 
Leaders van een andere organisatie.

Inzicht krijgen in eigen leiderschap
Tijdens het programma vullen de Young 
Professionals een Future Leaders Profile in als 
basis voor het gesprek met de LeiderschapsCoach. 
Tevens vullen de deelnemers de Future Leaders 
Reflectie in om te zien wat zij geleerd hebben.

Dag 1: Donderdag 8 september, 09:00 tot 21:00 uur 
              Jaz, Amsterdam

Doorlopend programma



Deelname aan Green Leadership Summit

1. Kennis vergaren
2. Inspiratie opdoen
3. Netwerken met CEO’s en Green Leaders

Deelnemers van het DGBC Future Leaders 
Program mogen deelnemen aan deze zeer 
exclusieve bijeenkomst tot en met de lunch. Na de 
lunch vindt een plenaire afsluiting plaats van het 
DGBC Future Leaders Program.

Meer informatie: www.dgbc.nl/gls 

1. Competenties verbeteren
 » Inspirerende keynote door een specialist 

op het gebied van communiceren
2. Coaching op groene case

 »  Een gerenommeerde coach geeft per 
groep feedback op de uitvoering van hun 
groene case

3. Inspiratie op locatie
 » Rondleiding door duurzaam gebouw 

(onder voorbehoud)
4. Netwerken

 »  Future Leaders Netwerkborrel

1. Kennis vergaren over leiderschap
 » Inspirerende keynote vanuit belegger
 » Inspirerende keynote vanuit eindgebruiker

2. Future Leaders Lagerhuisdebat
 » Discussie over actuele onderwerpen
 » Inleven standpunt diverse stakeholders

3. Bekendmaking winnaar case
4. Netwerken

 »  Future Leaders Netwerkborrel

Dag 4: Dinsdag 29 november, 09:00 tot 14:00 uur 
              Landgoed Nyenrode, Breukelen (onder voorbehoud)

Dag 2: Donderdag 13 oktober, 13:00 tot 18:00 uur 
              Utrecht

Dag 3: Donderdag 17 november, 13:00 tot 18:00 uur   
              Markthal, Rotterdam



 »   Young Professionals die actief zijn met het 
verduurzamen van de gebouwde omgeving

 »   Tot en met 35 jaar
 »   HBO of WO werk- en denkniveau
 »   Werkzaam bij organisatie (geen ZZP)
 »   Met overtuigende motivatie 
 »   Met goedkeuring door eigen directie
 »   Minimaal 25, maximaal 50 deelnemers

Heb je interesse in deelname in het DGBC Future 
Leaders Program? Bekijk www.dgbc.nl/flp of 
neem contact op met het projectteam en wij 
houden je op de hoogte.

Contact  
Dutch Green Building Council (DGBC)
Vlasmarkt 1c
3011 PW Rotterdam

www.dgbc.nl
Telefoon: +31 (0)10 30 32 777

Projectteam
 

Ferdinand Wieman
  Marketingmanager

f.wieman@dgbc.nl 

Niek Stukje
Communicatieadviseur
n.stukje@dgbc.nlGa naar www.dgbc.nl/flp voor meer informatie en 

het aanmeldformulier. De eerste editie was twee 
maanden voor de start volledig volgeboekt, dus 
wees er snel bij. Wij hanteren het vol=vol principe. 
Aanmelden kan tot 1 augustus 2016.

Toelatingsbeleid
Alle aanmeldingen worden uiterlijk 1 juni 2016 
getoetst en teruggekoppeld aan de deelnemers. 
Aanmeldingen na 1 juni worden binnen 10 
werkdagen getoetst en teruggekoppeld.

Reguliere deelname:    € 1.725
Deelname vanuit Support Partner: € 1.465
Deelname DGBC Participant:  € 1.295

Vroegboekkorting
10% korting bij aanmelding voor 1 juni 2016.

Voor wie?

Interesse?

Aanmelden

Investering


