
 
 

 

 

 

Bent u klaar voor  

een verrassende ontmoeting  

met uw toekomst?  
 

 

De uitdaging  

We leven in een wereld die snel verandert. Een wereld met dreigingen,  

maar ook met volop kansen. De ontwikkeling van technologie is een  

belangrijke aanjager.  De economische “crisis” lijkt de overgang te  

markeren naar een nieuw tijdperk. Tegelijkertijd ziet de toekomst er  

ook dreigend uit. We worden geconfronteerd met een aantal schijnbaar 

onoplosbare problemen. 

 

De uitdagingen waar we voor staan zijn wezenlijk en dringend.   

De mens moet zijn verhouding tot zijn natuurlijke omgeving opnieuw  

bepalen. Dat biedt kansen om een ander type samenleving te creëren.  

Een samenleving waarin angst wordt omgezet in positieve energie.  

Slagen we, dan weet onze planeet de last te dragen van een steeds  

groeiend aantal mensen dat leeft in welvaart en vrede. Ook op lokaal  

niveau kennen we de nodige uitdagingen.  

 

De Achterhoek kent een conjectuurgevoelige economie. De verschijnselen  

van ontgroening en vergrijzing worden sterker en de regio lijkt  

onaantrekkelijk voor hoger opgeleiden. De afstand tussen oplossingen  

van mondiale en regionale problemen is echter kleiner dan het lijkt. 

 

INSPIRATIE|21  

Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe en hoe kunnen we op lokaal  

niveau een zinnige bijdrage leveren aan de samenleving van ‘hier en daar’  

maar ook van ‘nu en later’? Hoe kunnen we de problemen van  

morgen, die we nu nog niet kennen, oplossen met technologieën waarvan  

we ons nu het bestaan nog niet kunnen voorstellen? Op welke manier  

kunnen we hardnekkige oorzaak-gevolg principes loslaten en nieuwe  

paradigma's toepassen?  

 

Tijdens INSPIRATIE|21 biedt Jan Willem u perspectieven van waaruit deze 

vraagstukken beantwoord kunnen worden. Hij maakt u bewust van 

duurzaamheidsproblematiek en dat gaat verder dan alleen het klimaat.  

Ook wordt u op een inspirerende wijze meegenomen op een reis door het 

verleden, heden en de toekomst. En wat is eigenlijk uw rol in de toekomst?  

 

Waarde 

De toegang tot INSPIRATIE|21 is gratis. Als onderdeel van het  

‘21e-eeuwse denken’ hanteren wij het principe  ‘waardebepaling achteraf’.  

Na afloop mag u zelf bepalen wat u de middag waard vond. De opbrengst  

wordt gebruikt om gemaakte organisatiekosten te dekken. Wanneer u  

meer geeft dan nodig, dan schenken wij het overgebleven bedrag aan het 

zonnepaneleninitiatief van het ACT. Meer informatie over dit project is te  

vinden op www.act-nu.nl. 

 

 

    Echte inspiratie……..  

wat is duurzaam? 

T O E K O M S T    INSPIRATIE  21 
BEWUSTWORDING 

duurzame mobiliteit 

D U U R Z A A M duurzame businessmodellenduurzame businessmodellenduurzame businessmodellenduurzame businessmodellen    
uitputting aarde  

Klimaatverandering  

overbevolking  

carbon footprint  

armoede—honger 

paradigmashift 

shift happens  

verleden verleden verleden verleden     
S a m e n  

WEB 3.0 

21e eeuws denken  

s   y   s   t   e   e   m   d   e   n   k   e    n  

TRENDS 

Aanvalsplan Achterhoek  

REGIONALISERING  

I  N  N O V A T I E   

LinkedIn 

MENSEN 

LEIDERSCHAP  

netwerksamenleving  

Twitter 

verbinding  

nieuwe werken nieuwe werken nieuwe werken nieuwe werken     

kansen  

K E N N I S 

duurzaam bouwen  

Martin Stor | Jan Willem van de Groep 
Marco Groen  | Jan Bart Wilschut  

 

Datum      | Zondag       7 februari 2010     
Tijd                         | 15:00 tot 17:00 uur  

 Locatie | DRU fabriek, Frank Daamenstraat, Ulft  
 

aanmelden voor INSPIRATIE|21 kan via bureaublij@gmail.com 

Initiatiefnemers: 


