EXPEDITIE VOOR
MVO-MANAGERS 2019
IN SAMENWERKING MET NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY

Start donderdag 17 JANUARI 2019

Nyenrode Business University
Straatweg 25
3612 BG Breukelen

Wil je je rol als duurzaamheidsprofessional naar een
hoger plan tillen? En samen met andere MVOmanagers werken aan je ontwikkeling als
verandermanager? Actief aan de slag met je
persoonlijke leerdoelen? Schrijf je dan in voor de
Expeditie voor MVO-managers 2019, i.s.m.
Nyenrode Business Universiteit.

ACTION LEARNING
De MVO Expeditie is een meerdaagse masterclass gericht op de professionele ontwikkeling van de MVOmanager zodat je optimaal kan bijdragen aan de duurzame verandering en impact van het bedrijf. Maak
kennis met nieuwe manieren van denken over en werken met MVO, gericht op de praktijk.
Dit action learning programma biedt een integrale en strategische aanpak van MVO. Het betrekt de
vakgebieden strategisch management, organisatieverandering, corporate governance, arbeidspsychologie,
businessethiek en leiderschap, en helpt je aan nieuwe oplossingen om MVO te verankeren in je organisatie.

DE BESTE DOCENTEN
In zeven dagen delen experts hun kennis over specifieke MVO-thema’s: Carola Wijdoogen (de opgave), Lucas
Simons (markttransformatie), Thijs Homan (organisatieverandering), Anjo Travaille (gedrag van individuen),
Lara Muller (creating shared value), Karen Maas (methoden) en Edgar Karssing (leiderschap).
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Ontwikkel je in je vak als MVO- en verandermanager
Vergroot je deskundigheid in verandermanagement, pas het toe in de praktijk en ontdek je eigen stijl
Bouw een uniek en vertrouwd netwerk op van collega MVO-managers
Beschik over relevante tools, wetenschappelijke kennis en praktijkinzichten
Ontvang het Nyenrode Executive certificaat

Dr. André Nijhof

Elke Roetman

Associate professor Sustainable Business
Nyenrode Business Universiteit

Projectmanager
MVO Nederland

"Het succes van MVO hangt voor 60 procent af "Als je als MVO-professional meer impact wil
van de cultuur binnen de organisatie, de
maken, is leren met en van elkaar effectief
mindset en het gedrag van individuen."
en inspirerend."

VOOR WIE?
De Expeditie staat open voor alle MVO-managers die zich willen ontwikkelen als verandermanager en
duurzaamheidsprofessionals verantwoordelijk voor MVO binnen hun organisaties.

AANMELDEN EN KOSTEN
Deelname kost €4500,- ex BTW. Dit is inclusief collegegeld, maaltijden en studiemateriaal. Deelname aan
het proefcollege op 20 november is gratis. Na afronding van het programma ontvangen de deelnemers het
Nyenrode Executive certificaat. Meld je aan bij Monique van Vliet via m.vanvliet@mvonederland.nl of 0646817707, zij beantwoordt ook graag je vragen.

