
Biomimicry Foundations Workshop

Het leven creëert condities die goed zijn voor het leven. 

Leer van de 3.8 miljard jaar innovatie-ervaring van de natuur voor 

het ontwerp van duurzame producten, processen en systemen. 



Creëer een wereld met de natuur als model, maatstaf en mentor



Biomimicry Foundation workshop

De Biomimicry Foundations Workshop bestaat uit de online cursus "Introduction to Biomimicry” en een live workshop. 

De online cursus (in het Engels) behandelt de ‘why, what en how’ van biomimicry en introduceert Biomimicry Thinking: een 
raamwerk dat bedoeld is om mensen te helpen biomimicry te beoefenen terwijl ze iets ontwerpen*. Biomimicry Thinking is een 
vaardigheid die je kunt trainen. Dat doen we tijdens de praktijkdag in een inspirerende outdoor locatie! Zo ga je zelf biologische 
functies in relatie tot je eigen werk/organisatie ontdekken en vertalen naar nieuwe duurzame oplossingen.

Kortom, je leert wat biomimicry is en hoe je het succesvol toe kunt passen. Deelname biedt je het volgende:

• Praktische case studies met verbazingwekkend inspirerende 
organismen die de mogelijkheden van biomimicry aantonen

• ‘Biomimicry Thinking’: innovatieve tools, gebaseerd op 3.8 
miljard jaar R&D door de natuur

• Een vernieuwende aanpak: op een gestructureerde manier 
leer je lessen uit de natuur toepassen bij het het oplossen 
van allerhande (technische en sociale) vraagstukken

• Kennismaking met biomimicry’s life’s principles, een 
superinstrument voor het realiseren van innovatie, 
duurzaamheid en veerkracht

• Een nieuw perspectief en effectieve en creatieve manier 
om tot duurzame oplossingen te komen

• Ruimte en methoden om interdisciplinair aan eigen 
vraagstukken te werken

• Ontmoet gelijkgestemden met diverse achtergronden en 
doe en leer samen in een inspirerende omgeving

• Een prachtige online cursus van ca 2 uur die je gedurende 
4 maanden onbeperkt kunt terugzien + handboek

• Leren van de enige, door Biomimicry 3.8 gecertificeerde, 
Biomimicry Professionals & Specialists in Nederland



RESULTATEN
Na het volgen van deze workshop weet je wat biomimicry is, waarom 
het nu actueler is dan ooit, heb je een basis om ermee aan de slag te 
gaan en toegang tot een netwerk om het verder toe te passen.

Door de biomimicry methoden en technieken die aan bod komen in 
deze workshop verandert je perspectief en kun je 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 theorie en de praktijk van biomimicry. Professionals uit alle 
disciplines zoals: ontwerpers, innovators, duurzaam ondernemers, 
architecten, ingenieurs, biologen, docenten, beleidsmakers, 
natuurgidsen etc.

KOSTEN
De kosten voor deze workshop bedragen €425 (excl. btw). Deze 
kosten zijn inclusief materialen (online cursus, course handbook) en 
eten en drinken op locatie.

Wanneer je de foundation en de verdieping workshop gezamenlijk boekt ontvang je €100 korting en betaal je €1175 ipv €1275 (ex btw).

Praktische informatie
“Those who are inspired by a model other

than Nature, labour in vain.”

- Leonardo da Vinci



“Life solves its problems with well-adapted 
designs, life-friendly chemistry and smart 

material and energy use.”

- Janine Benyus, Biomimicry 3.8

“Leuke inspirerende workshop waar je in beperkte tijd heel veel leert en oefent 
met elkaar en in de natuur. Enthousiasmerend om mee verder te gaan!”
- Jeannette van Rijsoort, Provincie Gelderland

“De workshop geeft inzicht in wat Biomimicry is en hoe toe te passen, je wordt 
geprikkeld anders naar de natuur te kijken, zowel privé als in je werk. Ik zie  
zeker mogelijkheden om dit toe te passen bij het zoeken van oplossingen voor 
een duurzame infrastructuur.”
- Marloes van Loenhout, Volkerinfra

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

www.biomimicryNL.org info@biomimicryNL.org

https://www.biomimicrynl.org/aanmeldingsformulier-workshops.html

