Introductie in Biomimicry

Een Inkijk In De Wondere Wereld
Van 3.8 Miljard Jaar R&D

Introductie in Biomimicry
Deze Biomimicry Workshop introduceert de fundamentele instrumenten
van biomimicry en biedt de gelegenheid om met een interdisciplinair
team te werken aan echte uitdagingen die relevant zijn voor uw werk en
organisatie. In deze eendaagse workshop behandelen we de
kerngereedschappen van ‘biomimicry thinking’. U leert wat biomimicry
is, hoe het succesvol toegepast kan worden en u gaat zelf biologische
functies in relatie tot uw eigen werk/organisatie ontdekken en vertalen
naar nieuwe oplossingen.
Deelname biedt u het volgende:
• Praktische case studies die de
mogelijkheden van biomimicry
aantonen
• ‘Biomimicry Thinking’:
innovatieve tools, gebaseerd op
3.8 miljard jaar R&D door de
natuur
• Biomimicry methodologie voor
het oplossen van diverse
(technische en sociale)
uitdagingen: de ‘design lens
tool’ voor het integreren van
lessen uit de natuur in de
diverse fases van het
biomimicry thinking proces; u
gaat zelf deze tools bij het
oplossen van uitdagingen
toepassen!

• Een eerste begrip van
biomimicry’s life’s principles
(een super-instrument voor het
realiseren van innovatie,
duurzaamheid en veerkracht)
• Methoden voor het
ondersteunen van
interdisciplinaire interactie
• Ontdek innovatieve case
studies en verbazingwekkende
inspirerende organismen.

Praktische Informatie
RESULTATEN
Na het volgen van deze
workshop weet u wat biomimicry
is, waarom het nu actueler is
dan ooit, heeft u een basis om
ermee aan de slag te gaan en
een netwerk om het verder toe
te passen.
Door de biomimicry methoden
en technieken die aan bod
komen in deze workshop
verandert uw perspectief en
kunt u ontwerp, duurzaamheid
en innovatie uitdagingen op een
nieuwe manier aanvliegen.
Biomimicry denken kan worden
vergeleken met systeemdenken,
met de natuur als mentor voor
geoptimaliseerd en geïntegreerd
systeem ontwerp.

VOOR WIE IS DEZE

WORKSHOP?
Iedereen die geïnteresseerd is in
het ontdekken, leren en ervaren
van de methodologie achter de
praktijk van biomimicry.
Professionals uit alle disciplines
zoals: ontwerpers, innovators,
duurzaam ondernemers,
architecten, ingenieurs, biologen,
leraren, beleidsmakers,
natuurgidsen etc.
KOSTEN
De kosten voor deze workshop
bedragen €325 (excl. btw). Deze
kosten zijn inclusief materialen en
lunch.

"Ik zou de workshop zeker aanraden als kennismaking
en verdere verdieping. De workshop geeft in een korte
tijd weer waar het bij biomimicry om gaat, is
enthousiasmerend, energiek en een eventuele start
om verder te gaan.“
Elly Borsboom - deelnemer workshop 9 maart 2017

