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FUTURE
LEADERS PROGRAM 2021
OVER HET PROGRAMMA
Ambitieuze Young Professionals zullen op termijn de
nieuwe (groene) leiders zijn. DGBC wil deze generatie
stimuleren op het gebied van duurzaamheid. In 2021
organiseren we daarom de zesde editie van het DGBC
Future Leaders Program.
Het DGBC Future Leaders Program is een
leiderschapsprogramma op het gebied van
duurzaamheid en leiderschap. Het vijfdaagse
programma inspireert, biedt reflectie op gedrag
en competenties en verbindt CEO’s en Young
Professionals.

MET MEDEWERKING VAN O.A.:
•
		
•
•
		
		
•
		

Annemarie van Doorn (Directeur Dutch Green
Building Council)
Marjan Minnesma (Directeur Urgenda)
Prof. dr. Lidewey van der Sluis
(Hoogleraar Strategisch Talentmanagement,
Nyenrode Business Universiteit)
Nathalie Mangelaars (Pitch specialist en 		
eigenaar Pitch Academy)

VOORDELEN VAN DEELNAME
•
•
•
•
•
		

•

Inzicht in je leiderschapskwaliteiten
Toegang tot een exclusief programma
Tijdsinvestering is overzichtelijk
Kennis vergaren door hoogwaardige keynotes
Netwerken en samenwerken met andere
ambitieuze Young Professionals
Netwerken met huidige CEO’s & Green Leaders

Voor wie?

Investering

Het DGBC Future Leaders Program is een programma

Voor partners van DGBC bedraagt de investering €

voor Young Professionals tot 35 jaar, die actief zijn met het

2.099,- per persoon. Het tarief voor reguliere deelnames

verduurzamen van de gebouwde omgeving.

is € 2.799,- . De genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Aanmelden
Ga naar www.dgbc.nl/flp voor meer informatie en het
aanmeldformulier. Bij je aanmelding vragen we om een
motivatie en akkoord van jouw directie. Wij hanteren het
vol=vol principe.
Aanmelden kan tot 1 augustus 2021.

Data
Het DGBC Future Leaders Program 2021 bestaat uit een

Contact

doorlopend programma met 5 bijeenkomsten (inclusief

Dutch Green Building Council (DGBC)

een overnachtingen) gedurende een periode van 4

Zuid Hollandlaan 7

maanden.

2596 AL Den Haag

•
		

23 september en 24 september 2021

+31 (0)88 55 80 100

Blooming Hotel, Bergen

•

14 oktober 2021

Contactpersoon

		

Regio Den Haag

Jan Kadijk

•

november 2021

Manager Kennis en Innovatie

Online

j.kadijk@dgbc.nl

		

•
		

9 december 2021
Regio Utrecht

De locaties zijn onder voorbehoud. Tijdens het programma
kijken we naar de geldende richtlijnen voor de betreffende
bijeenkomsten en waar nodig, en in overleg met de
deelnemers, zullen we aanpassingen doen.
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