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Succesvol verduurzamen doe je samen! 
met 

‘De-Net-Even-Anders-Brainworm-Duurzaamheidsdialoog’ 
 
Herken je dit? 

• Je wil met jouw team een bijdrage leveren aan de ecologische verduurzaming. 
• Je zoekt een laagdrempelige manier om hierover het gesprek samen aan te gaan. 
• Je zoekt een leuke en interactieve online sessie die jouw team boeit en bindt. 
• Je zoekt handvatten om verduurzaming met klanten en/of stakeholders bespreekbaar te maken. 

 
Brainworm heeft hierop hét antwoord: ‘De-Net-Even-Anders-Brainworm-Duurzaamheidsdialoog’. 
 
 
Wat gaan we doen? 

• Op interactieve wijze wordt de dialoog op gang gebracht over duurzame mogelijkheden. 
• De deelnemers ontdekken zelf wat mogelijk is als het gaat om: duurzaam energiegebruik; 

duurzaam eten; duurzaam consumeren; duurzaam reizen en duurzaam werken.  
• De deelnemers helpen, ondersteunen en inspireren elkaar. 
• Met een uitdagende en interactieve online sessie, worden er quizvragen gesteld, stellingen 

bediscussieerd, gezamenlijke opdrachten uitgevoerd en wordt relevante kennis gedeeld.  
 
Een kleine waarschuwing: medewerkers gaan kritischer kijken naar de eigen ecologische voetafdruk 
én naar die van de organisatie! 
 
 
‘De-Net-Even-Anders-Brainworm-Duurzaamheidsdialoog’: 

• Zorgt dat de deelnemers drie uur interactief en met plezier met elkaar aan de slag zijn. 
• Vindt online plaats. Liever op locatie? Ook dat is mogelijk. Vraag gerust naar alle opties.  
• Biedt ruimte aan 10-14 deelnemers. 

 
 
Onze belofte 
Brainworm belooft samen met de deelnemers een groene beweging in gang te zetten, waardoor niet 
alleen het duurzame imago wordt versterkt, maar duurzaamheid echt in jouw organisatie wordt 
verankerd. 
 
 
Wat is het resultaat? 
‘De-Net-Even-Anders-Brainworm-Duurzaamheidsdialoog’  

1. Creëert een positieve mindset en bevordert positieve energie binnen het team. 
2. Verkent de opties om te vergroenen binnen jouw bedrijf én bij de deelnemers thuis. 
3. Geeft handvatten om verduurzaming ook met klanten en stakeholders bespreekbaar te maken. 
4. Versterkt de onderlinge verbondenheid van het team door samen te werken aan duurzaamheid. 

 
 
Wat is de investering? 

• De investering bedraagt slechts € 99 per deelnemer. 
• Bij meerdere sessies per opdrachtgever krijg je korting. 
• De investering is inclusief alle voorbereidingen en het op maat maken van het programma. 
• Alle prijzen zijn exclusief btw (21%) en eventuele reis- en verblijfkosten. 
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Wie is Brainworm 
 
Mijn naam is Marcel Splinter, eigenaar van Brainworm, en ik woon met veel plezier in Rotterdam. Ik heb 
een bedrijfs- en veranderkundige achtergrond en heb jarenlange ervaring als leidinggevende en 
ervaring met complexe vraagstukken. Ik heb zelf ervaren en geleerd wat nodig is om een beweging in 
gang te zetten. Het verbinden van mensen en partijen vind ik belangrijk. Anderen typeren mij als: 
pragmatisch; bevlogen; verbinder; inspirator en resultaatgericht. Mijn passie is om mensen in beweging 
te brengen, gericht op het verduurzamen van onze manier van leven. 
 
Mijn visie, mijn droom is dat duurzaam omgaan met energie, grondstoffen en materialen, en actieve inzet 
voor een schone en leefbare wereld, voor iedereen vanzelfsprekend is. 
 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat betrokken medewerkers, die daadwerkelijk zelf actie kunnen 
en durven ondernemen, essentieel zijn voor succes. Brainworm gelooft in het succes van 
transitieversnelling, door de hele organisatie bij het proces te betrekken. Wij faciliteren bedrijven en 
organisaties bij het realiseren van hun ambities op het gebied van ecologische verduurzaming. 
Dit vanuit de overtuiging dat de intrinsieke motivatie om in actie te komen, wordt geprikkeld door 
bewustwording, kennisvergaring, door de dialoog met elkaar te voeren, en samen kansen te signaleren.  
 
Brainworm belooft samen met jouw medewerkers een groene beweging in gang te zetten, waardoor niet 
alleen het duurzame imago wordt versterkt maar duurzaamheid echt in de organisatie wordt verankerd.  
 
Voor de transitie naar een duurzame en succesvolle organisatie met intrinsiek gemotiveerde 
medewerkers, heeft Brainworm programma’s en diensten ontwikkeld, waaronder interactieve workshops 
en dialoogsessies. Ook biedt Brainworm praktische ondersteuning in het opzetten van de groene 
beweging in organisaties, bijvoorbeeld op projectbasis. Altijd op maat en gericht op het vergroten van 
de betrokkenheid van de medewerkers en het omzetten van de goede intentie in actie. Dit doen we 
samen, want daarin zit het blijvend succes van de transitie! 
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Ik zag een meisje lopen over een strand dat bezaaid was met zeesterren.  
Ze pakte de zeesterren op en gooide ze terug in zee. 

“Meisje”, zei een voorbijganger: “wat ben je aan het doen?” 
“Ik ben zeesterren aan het redden”, antwoordde ze. 

“Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen verschil maken!” 
Onverstoorbaar ging het meisje door. 

 Ze pakte een zeester op en gooide deze terug in zee. 
“Voor deze wel”, zei ze. 

 
 
 

    

 


