
 
 

opleiding 

SUSTAINABILITY 
CONTROLLER  
FOR ENTERPRISE 
EXCELLENCE
IN-CONTROL POWERED  
BY NATURE

Word gecertificeerd Biomimicry Expert  
en word in 6 dagen de controller  
van de toekomst. Duurzaamheid en  
transformaties, wat betekent dit  
voor u als Controller/CFO:  
leer, ervaar en pas toe!



 
 

De nautilusschelp groeit mee met  de  
grote van het gehuisveste organisme. 

Door een modulaire opbouw en het 
gebruik van natuurlijke lokale mate-

rialen is dit een eenvoudig proces.

BIOMIMICRY IS DE WETENSCHAP EN DE KUNST VAN HET 
NABOOTSEN VAN DE BESTE IDEEËN UIT DE NATUUR. DE 
NATUUR HERBERGT 3.8 MILJARD JAAR AAN ERVARING,  
ALLEEN WAT WERKT OVERLEEFT. BIOMIMICRY HELPT ONS 
OM VAN DE NATUUR TE LEREN.

Janine Benyus, de grondlegster van Biomimicry onderscheidt 3 toepassingen:
• Natuur als een model: ‘Imiteer of haal inspiratie uit ontwerpen  

en processen om onze problemen op te lossen.’
• Natuur als een maatstaf: ‘Met 3,8 miljard jaar ervaring weet  

de natuur wat werkt, wat past en wat goed blijft.’
• Natuur als een mentor: ‘Bekijk en waardeer de natuur om  

ervan te leren.’ 

BIOMIMICRY TOEPASSINGEN



 
 Zeepaardjes zijn extreem flexibel 

door de bouw van hun skelet. Ze 
kunnen door kleine kieren zwemmen 

door hun lijf in te krimpen, hun kop is 
zo gemaakt dat deze smal genoeg is om 

mee te bewegen.

• Organisaties worden in toenemende mate complexer en dynamischer. 
Daardoor wordt leiderschap, verandervermogen, duurzaamheid en 
innovatie steeds belangrijker.

• Door een organisatie en haar omgeving te zien als een ecosysteem is de 
vergelijking met de natuur eenvoudig te maken.

• Duurzame en innovatie gedreven ondernemingen zijn de ondernemingen 
van de toekomst. Natuurlijke principes helpen u om bij continu verande
rende omstandigheden wendbaar te zijn.

• U leert in de opleiding Sustainability Controller for Enterprise Excellence 
hoe de natuur u kan helpen om organisaties van de toekomst te advise
ren en om ‘incontrol’ te blijven.

WAAROM BIOMIMICRY?

STUREN VIA FPO-MODEL

Het sturen op wendbaarheid is 
een uitdaging, het Future Proof 
Organisatie model is hierbij 
een ondersteunend meet
instrument:  
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Firm of the Future 3.8

BIOBOOM:  
DE NATUURLIJKE MANIER VAN VEERKRACHT EN STURING!

Stimuleer dynamiek

Innovatiekracht

Eenduidige visie

Modern leiderschap

Maatschappelijk
verantwoord 
ondernemen

Organisatorische 
flexibiliteit

Waarden- 
kompas

Continu veranderen

Ketendenken

Biomimicry Life’s Principles

• Aanpasbaar aan veranderende condities
• Maatschappelijk verantwoord en ontvankelijk
• Gebruik biologisch afbreekbare materialen
• Gebruik middelen efficiënt (grondstoffen en  

energie)
• Integreer ontwikkeling en groei
• Evolueer om te overleven

Business Principles

• Veerkracht
• Optimaliseer
• Veranderingsgezind
• Integraal systeemdenken
• Waardecreatie
• Duurzaamheid



 
 

Een aanzienlijk deel van het succes en het bestaansrecht van een organisa
tie wordt bepaald door haar innovatievermogen. Een levenscyclus van een 
product dat decennia beslaat, bestaat al lang niet meer. De cycli worden 
korter en korter. Voornamelijk veroorzaakt door de opkomst van nieuwe 
technologieën (zoals 4Dprinten, internet of things, robotica), de continu 
veranderende behoefte van de markt (duurzaamheid, ketensamenwerking, 
schaarste) en de klant (bewuster, invloedrijker, groener).

Enterprise Excellence vereist het vermogen om dynamisch en organisch mee 
te bewegen met de klant. Biomimicry helpt u flexibele en duurzame organi
saties te creëren. Als Biomimicry Control Expert kunt u Sustainable Strategie
en beoordelen en Sustainable Business Cases onderbouwen. De totale 
kosten van de keten kunt u meten en stuurinformatie wordt op kwantitatieve 
en kwalitatieve normen gebaseerd. Met natuurlijk investeren, berekenen van 
de SROI en het optimaliseren van input en outputflows, helpt u uw organisa
tie met het maken van de omslag naar Enterprise Excellence.  
In Amerika heeft de inzet van Biomimicry zich grootschalig bewezen, 
Nederland volgt nu!

De tijd is rijp voor sturing en flexibiliteit: 

IN-CONTROL POWERED BY NATURE

SUSTAINABILITY CONTROLLER

Het aardvarken maakt een hol dat net groot 
genoeg is voor zichzelf. Hierdoor wordt 
geen energie verspild aan overbodige 
ruimtes. Als hij verder trekt zal het hol 
door anderen worden hergebruikt.



 
 

De opleiding bestaat uit theoriedagen en een praktijkdag. Tevens wordt u 
geacht diverse opdrachten uit te voeren: 
• De theoriebijeenkomsten geven u inzicht in Enterprise Excellence en Sustain

able Strategieën. Verdieping vindt plaats via theoretisch wetenschappelijk 
onderzoek en inzicht in Life Cycle Costing, Innovatieve Business Modellen 
en Duurzame en Energiezuinige Processen.

• Bij de opdrachten staan uw ervaringen centraal als Controller/CFO. 
Uw visie op sturen en het omzetten van data in informatie, geven u  
en uw medecursisten meer inzicht in de  toepassing van de materie.

• Tijdens de praktijksessie zal een Sustainable Business Case worden uit
gewerkt en geanalyseerd waarbij het toepassen van het geleerde normen
kader wordt omgezet in stuurinformatie en dashboards. Uw uitkomsten op 
het gebied van Enterprise Excellence en Sustainability worden direct beoor
deeld. Als u slaagt bent u gecertificeerd Biomimicry Control Expert.

INHOUD

• De opleiding is bedoeld voor Controllers/CFO’s die (gaan) werken in 
duurzame netwerkorganisaties: de organisaties van de toekomst. U bent 
bereid om nieuwe inzichten te verwerven en eigen ervaringen te delen. 
Verder wilt u zich versterken op het gebied van duurzaamheid, transfor
maties, wendbaarheid en innovatieve proces oplossingen. U heeft een  
HBO of academisch denkniveau en heeft geen moeite met het lezen van 
Engelse literatuur.

• Heeft u behoefte aan inzichten om te sturen en te adviseren op het gebied 
van sustainability? Heeft u het idee dat innovatie en de implementatie van 
wendbaarheid anders kan en moet? Wilt u voor uw organisatie de dash
boards van de toekomst bouwen? Dan is deze opleiding iets voor U!

VOOR WIE

Een oud-cursist: 
SCEE is een opleiding die eindelijk duurzaamheid en wendbaar-
heid voor controllers inzichtelijk maakt. Ik snap nu de terminolo-
gie en kan meepraten over de gevolgen van transformaties en 
energiezuinigheid in euro’s en het strategische kader. Top, veel 
geleerd. Goede aanvulling op het oude-denken van de controller. 



 
 

VIA HET INSCHRIJFFORMULIER OP DE WEBSITE: 
WWW.BIOMIMICRY-CENTRE.COM

AANMELDEN

• De totale doorlooptijd van deze opleiding is 3 maanden. Tijdens deze  
3 maanden zijn er 5 theoriedagen en 1 praktijkdag. De voorbereiding 
en de opdrachten vragen om een gemiddelde inspanning van 3 uur per 
week naast de theorie en praktijkdag.

• Deze opleiding komt in aanmerking voor PE punten (Register Controller) 
in de categorie persoonlijke effectiviteit.

• De onderwerpen van de 6 opleidingsdagen:
 Dag 1  Biomimicry en Sustainability & Enterprise Excellence
 Dag 2  Sustainable Business Cases en duurzaamheidsnormen/kader
 Dag 3  Life Cycle Assessment/Costing en nieuwe procesmodellen 

Dag 4  SROI en meetinstrumenten/dashboards
 Dag 5  Innovatie Control Framework en Value Proposities
 Dag 6  Praktijkdag, inclusief examen

DUUR EN OPBOUW

DEELNAME

• U betaalt voor de opleiding in 2018 € 4.299, (exclusief BTW).  
Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal, certificeringskosten, gebruik  
van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid luncharrangement.

• Het trainingsmateriaal bevat de volgende literatuur: 
 Biomimicry: Innovation Inspired by Nature door Janine M. Benyus
 Firm of the Future 3.8 door Els Martijn
 Cradle to Cradle  door Michael Braungart & William McDonough
 The Environmental Design Pocketbook door Sofie Pelsmakers
 Managing the Transition to a Sustainable Enterprise door Rob van 

Tulder & Rob van Tilburg.
 LCA - A practical guide for students, designers and business  

managers door Joost G. Vogtländer
 Environmental Life Cycle Costing door Hunkeler, Lichtenvort en Rebitzer
 Overzichtelijke lesmap, syllabus en handouts (tevens digitaal)



EEN 6-DAAGSE OPLEIDING TOT  
BIOMIMICRY EXPERT IN SUSTAINABILITY 
CONTROL. 

HOE KUNT U ORGANISATIES VAN  
DE TOEKOMST OP EEN DUURZAME 
MANIER ‘IN-CONTROL’ HOUDEN  
EN STURING GEVEN?

ALGEMENE INFORMATIE:
WWW.BIOMIMICRY-CENTRE.COM

Albert Einstein:
‘Energy cannot be created or destroyed,  
it can only be changed from one form  
to another’
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