
Verdieping in 
Biomimicry
Dompel je onder in de 
fascinerende wereld 
van Biomimicry



VERDIEPING IN BIOMIMICRY

Deze workshop bouwt voort op 
onze introductie workshop en 
veronderstelt aanwezige 
basiskennis bij de deelnemers. 

In een inspirerende omgeving 
gaan we dieper in op de 
Biomimicry Thinking 
methodologie, waaronder het 
framework van de Life’s 
Principles en leer je hoe je 
toepast op organisatie- en 
procesvraagstukken. 

De Life’s Principles omvatten 
strategieën die organismen 
toepassen om te kunnen 
gedijen binnen de context en de 
omstandigheden van onze 
planeet.

Door deze principes te integreren 
in de ontwerpmethodologie wordt 
het resultaat inherent duurzaam; 
immers, ze volgen dezelfde 
principes die het leven in staat 
stelt te floreren. 

Je leert de Life’s Principles 
toepassen op vraagstukken die 
betrekking hebben op 
samenwerken, responsiviteit, 
leiderschap, communicatie, focus 
houden met flexibiliteit, 
verandermanagement, zelfsturing 
in teams en andere onderwerpen 
in het sociale domein. 

De Life’s Principles zijn ook een reeks van innovatieprincipes 

die waardevol zijn voor elke organisatie/design, of je nou 

gericht bent op duurzaamheid of niet. Ze zijn een van de beste 

“Systems Thinking Super Tools”.

Of je nu een adviseur, manager, organisatieprofessional of 

ondernemer bent; deze workshop is voor iedereen die wil leren 

hoe biomimicry antwoorden kan vinden op uitdagingen op het 

gebied van verandermanagement, organisatievraagstukken en 

sociale innovatie.



RESULTATEN

• De Biomimicry Design Lens toe 
te passen op individuele-,team-
en organisatie uitdagingen in 
het domein van sociale 
innovatie.

• Daarbij besteden we veel 
aandacht aan het doorgronden 
en toepassen van de Life’s 
Principles (LPs) en hun rol in 
Biomimicry Thinking. Om een 
verdieping te bereiken doen we 
diverse oefeningen met 
betrekking tot:

o het relateren van LPs aan 
organisatievraagstukken van deze 
tijd.

o het herkennen van LPs in 
natuurlijke systemen en in 
organisaties en netwerken.

o het gebruiken van LPs als 
ontwerpcriteria, als 
inspiratiemiddel en ter evaluatie 
van ‘design’ van organisaties. 

• Uitdagingen te re-framen zodat 
de beste strategieën en ideeën 
uit de natuur ontdekt kunnen 
worden en daarmee nieuwe, 
duurzame innovatieve 
oplossingen te bieden.

• De juistheid en valkuilen van het 
gebruik van inspiratie uit de 
natuur voor menselijke 
gedragingen en sociale 
processen.  

• Deel uit te maken van een 
divers netwerk dat als doel heeft 
biomimicry (voor sociale 
innovatie) toepassingen te doen 
toenemen en versnellen. 

Tijdens de workshop leren deelnemers hoe:

“I think the biggest innovations of the 21st century will be at the 

intersection of biology and technology. A new era is beginning.”

-Steve Jobs



PRAKTISCHE INFORMATIE

WORKSHOP FACILITATORS
Namens BiomimicryNL zullen biomimicry experts Saskia van den 
Muijsenberg en Bowine Wijffels deze tweedaagse workshop 
begeleiden.

KOSTEN
De kosten voor deze tweedaagse workshop bedragen €795,-. Deze 
prijs is exclusief btw en inclusief workshop materiaal, lunch & 
versnaperingen, eventuele excursiekosten en borrel op dag 2. 

LOCATIE
Burgers’ Zoo te Arnhem

Praktische Informatie

http://www.biomimicrynl.org/saskia-van-den-muijsenberg.html
http://www.biomimicrynl.org/bowine-wijffels.html


MEER INFORMATIE EN AANMELDEN:

www.biomimicryNL.org

info@biomimicryNL.org


