MELD
JE A AN
DUURZAME TRANSITIE EN STEWARDSHIP
MODULAIR EXECUTIVE MBA IN PUBLIC & PRIVATE
In deze module staat de vraag centraal hoe we oplossingen

en nu domineren? Organisationeel omdat dit een purpose-driven

kunnen vinden voor de grote duurzaamheidsvraagstukken van

insteek van organiseren vereist. Waarbij de intentie om bij te

onze tijd als we stewardship centraal stellen. Dit vraagt om een

dragen aan een groter geheel het doel is van de organisatie. Wat

multidisciplinaire denkwijze en aanpak waarbij we fundamenteel

betekent dit voor de vormgeving van organisaties en hoe kunnen we

moeten nadenken over de rol van overheidsorganisaties, bedrijven

daarbinnen veranderingsstrategieën ontwikkelen die sterker wor-

en NGOs bij het creëren van oplossingen voor duurzaamheids-

den naar mate rekening wordt gehouden met meerdere oorzaken?

vraagstukken.
Individueel omdat ongeacht hoe groot de duurzaamheidsvraagDaarom is het de insteek bij deze module om op institutioneel,

stukken zijn, verandering altijd begint bij individuen die het

organisationeel en individueel niveau te onderzoeken hoe we in

verschil maken. Wat betekent het voor medewerkers als niet

samenwerking oplossingen kunnen vinden voor duurzaamheids-

carrière, maar zingeving, roeping en voldoening de hoogste

vraagstukken. Institutioneel omdat de manier hoe marktwerking

waarden in ons werk zijn? Deze module beoogt inzicht te geven

werkt nu nog veelal onduurzame producten en diensten waardeert.

in de wijze waarop managers en professionals kunnen omgaan

Hoe kunnen we (toekomstige) collectieve belangen behartigen in

met verandering, innovatie en dilemma’s op het gebied van

een cultuur waarin organisatiebelang en eigenbelang in het hier

maatschappelijk ondernemen.

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

VOOR AMBITIEUZE PROFESSIONALS

over onder meer het curriculum, de studiebelasting en de

• Met minimaal 5 jaar (algemene) managementervaring of in

meerwaarde voor de werkpraktijk.

een strategische/invloedrijke positie
• Met minimaal een bachelor diploma

Ga voor meer informatie naar nyenrode.nl/beleefmodulair

• Die bereid zijn om vanuit hun persoonlijke ontwikkelplan aan

en meldt u aan voor een belevingssessie en/of persoonlijk
adviesgesprek.

de slag te gaan en nieuwe paden te verkennen
OPBOUW MODULE
De module heeft een doorlooptijd van zes maanden, bestaat
uit drie blokken van twee dagen en kent een gemiddelde studie-

PUBLIC & PRIVATE
DUURZAME TRANSITIE EN STEWARDSHIP

belasting van 10 tot 12 uur per week. Daardoor is de module
over het algemeen goed te combineren met een druk privéleven en carrière. De module wordt afgerond met het schrijven
van een paper en na succesvolle afronding ontvangt u een

BLOK 1:	Maatschappelijke transities naar hogere niveaus
van duurzaamheid (2 dagen)
BLOK 2:	Vormgeving en bezieling in organisaties (2 dagen)

erkend certificaat van de module op MBA-niveau. Kijk voor de

BLOK 3:	Innovatie, zingeving en maatschappelijke
ondernemerschap (2 dagen)

actuele prijzen en data op nyenrode.nl/mmbaprijzen

START:	
Jaarlijks in februari

ERVAAR NYENRODE
Ervaar Nyenrode zelf en ontmoet andere geïnteresseerden,

Kerndocent: Prof. Dr. Ir. André Nijhof, is gespecialiseerd in
Sustainable Business and Stewardship

deelnemers, alumni en faculty. Leer van hun verhalen en inzichten
VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE PROGRAMMA-ADVISEURS,
MMBA @NYENRODE.NL

+31 (0)346 291 001

NYENRODE.NL/MMBA

NYENRODE.NL/MMBA

