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Inleiding

Als ervaren professional draag jij 
verantwoordelijkheid voor de transformatie 
naar een duurzame organisatie. Er staat een 
behoorlijk pakket aan duurzame 
ontwikkelingsdoelen op de agenda, maar hoe 
zet jij deze doelen om in concrete acties en hoe 
pak je het aan? Wat doe jij bijvoorbeeld 
wanneer je met jouw product of dienst 
verduurzaamt, maar jouw concurrent nog niet? 
En hoe neem je mensen mee in het 
transformatieproces? Het Programma 
Sustainable Leadership helpt jou bij deze 
duurzaamheidsuitdagingen, zodat jij echt 
stappen zet in de transformatie naar een 
duurzame organisatie

LEER SUCCESVOL EN DUURZAAM 
TE TRANSFORMEREN
Dit Programma Sustainable Leadership geeft jouw 
handvatten en een aanpak waarmee je echt 
stappen vooruit zet om jouw organisatie te 
verduurzamen. Tijdens de lessen zijn de 
transformatievraagstukken van jouw organisatie 
dan ook leidend, zodat je de theorie direct koppelt 
aan de eigen praktijk. 

Vragen waarmee je onder andere aan de slag gaat:
 » Welke macro-economisch denken ligt ten 

grondslag aan ons consumptiegedrag dat de 
planeet uitholt?

 » Hoe zet je een transformatie om naar meer 
duurzame waardecreatie en hoe pas jij daar je 
businessmodel op aan?

 » Hoe organiseer je met digitale oplossingen 
duurzame welvaart?

 » Wie zijn de belangrijkste stakeholders?
 » Welke krachten helpen bij de transitie en welke 

werken tegen?
 » Welke rol als leider neem jij in?
 » Wat betekent innovatie voor de werkwijzen, 

de mindset en het performance management 
binnen jouw organisatie?

 » Hoe neem je anderen mee in een goed 
duurzaamheidsverhaal om de transformatie tot 
een succes te brengen?



Programma inhoud

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit de volgende Sustainable Leadership modules:

 » Module 1: Macro-economie: naar een andere economie

 » Module 2: The digital network organisation

 » Module 3: Sustainable Business Models

 » Module 4: Leading Transition

 » Module 5: Innovatiemanagement en Corporate Venturing  

 » Module 6: De Groene Storyteller         



 

MODULE 1: MACRO-ECONOMIE: 
NAAR EEN ANDERE ECONOMIE
We zijn opgevoed met het kapitalistisch 
model. Volgens Pauw (2016) en vele andere 
strategische denkers moeten we naar een 
ander model waarbij niet winst maar waarde 
en welzijn centraal staan. We weten dat ons 
huidige consumptiegedrag de planeet uitholt. 
Welk macro-economisch denken ligt hieraan 
ten grondslag, welke belangen spelen een 
rol in de globale economie en hoe kunnen 
we een transformatie maken naar een meer 
duurzame waardecreatie? Welke denkkaders 
zijn daarvoor nu trending en hoe kunnen we 
ze gebruiken voor onze eigen strategie?

Dag 1:

 » Economie is een plurale wetenschap. 
Neoklassieke economie is slechts één manier 
om naar de werkelijkheid te kijken, daarnaast 
bestaat ook het marxistisch perspectief en 
bijvoorbeeld het ecologische. We starten de 
dag met je blik op economie te verruimen.

 » Vervolgens gaan we in op de contouren 
en kenmerken van het nieuwe systeem. 
Wat is de betekeniseconomie, wat zijn de 
bouwstenen?

Dag 2:

 » Hoe kun je als individu invloed uitoefenen 
op de macro-economie?

 » Naar je bedrijf leren kijken vanuit een 
systemisch perspectief.

 » Hoe kun je werken aan meervoudige  
waardecreatie, naast zakelijke ook 
maatschappelijke?

 » Hoe creëer je balans tussen welzijn, 
welvaart en welbevinden? De docent 
gaat in op de concrete situatie van de 
deelnemers.

Tijdens de dag wordt als kapstok de 
‘betekeniseconomie skills’ gebruikt:

INTERCONNECTEDNESS INTERNALIZING IMPACT INTERGRALITY

 »  »  »  »

Insight
Essentail skills

Intention
Ethical skills

Intervention
Transformational skills

Infrastructure
Functional skills



Docent module 1 | Kees Klomp

Kees studeerde Politicologie en 
Communicatiewetenschappen aan de Universiteit 
van Amsterdam. Na een aantal jaren werkzaam te 
zijn geweest als ‘conventioneel’ marketing & 
communicatie adviseur voor de gerenommeerde 
internationale marketingconsultancy-netwerken 
BBDO, Y&R en TBWA, richt Klomp zich vanaf 2006 
exclusief en expliciet op de Betekeniseconomie; 
een methode om bedrijven ‘van betekenis te laten 
zijn’ en integrale waarde te laten creëren. Klomp 
beschouwt bedrijven niet alleen als organisaties 
om (zakelijke) welvaart mee te genereren, maar 
ook als organisaties die (maatschappelijk) welzijn 
en (persoonlijk) welbevinden kunnen creëren.

Klomp schreef 5 boeken over dit onderwerp, 
waaronder de managementboek-bestsellers 
‘Handboek Betekenisvol’ en ‘Pioniers van de 
Nieuwe Welvaart’. Naast docent bij Business 
School Nederland is Kees Klomp lector 
Betekeniseconomie bij de Hogeschool Rotterdam, 
founding partner van de onafhankelijke 
Betekeniseconomie denk- en doetank THRIVE 
Institute, gastdocent Impactkunde bij o.a. 
Hogeschool InHolland en bestuurslid bij 
verschillende sociale ondernemingen 
(zoals VanHulley, YourLab en Manifesto).
Meer info: https://www.thriveinstitute.nl 

Module 2 | The digital network organisation

Maatschappelijke problemen kunnen niet langer 
opgelost worden met meer geld, wel met meer 
tijd. Door de inzet van ecosystemen en 
datatechnologie worden we productiever in 
kantoren en kunnen we de surplustijd gebruiken 
voor verduurzaming. Daarnaast kunnen we data 
veel beter inzetten om vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld CO2 uitstoot 
te reduceren.

Het doel van deze module is vooral kennis opdoen 
over wat duurzame welvaart organiseren is, 
waarom het belangrijk is en hoe je het realiseert. 
Je krijgt ruimte om je eigen situatie te bespreken 
en met elkaar te delen hoe je bijvoorbeeld een 
transformatieprogramma wilt gaan opzetten. Je 
wisselt ervaringen uit over welke aanpak zinvol is 
en je komt in contact komen met andere 
geïnteresseerden om daarna samen te werken.

Dag 1: de waarom en wat vraag:

 » Met techniek problemen oplossen en manier 
van organiseren veranderen.

 » Technologie creëert surplus voor verduurzaming.
 » Hoe realiseer je de missie: ‘Work Less, Achieve 

More’?
 » The better we use tech, the more we become 

humans again.
 » Perspectief op nieuw organiseren.
 » Maatschappelijke transformatie: the basics.
 » Moderne organisatiekunde, datakunde en 

de digitale lopende band. Bijvoorbeeld IoT, 
blockchain en AI.



Dag 2: de hoe vraag met praktische 
voorbeelden:

 » Kennis opdoen over duurzaam, digitaal en 
decentraal organiseren.

 » Hoe kun je moderne organisatiekunde en 
datatechnologie gebruiken?

 » Patronen, perspectieven en organisatieprincipes.
The better we use tech, the more we become 
humans again.

 » Hoe bouw je ecosystemen met het Community 
Model Canvas?

 » Hoe ontwikkel je een digitale lopende band in je 
netwerk.

 » Praktijkvoorbeelden.
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Docent module 2 | 
Paul Bessems

Paul helpt 
professionals en 
organisaties met hun 
transformatie naar de 
duurzame, decentrale 
en digitale toekomst 
die we nodig 
hebben. Hij faciliteert 
en begeleidt ze 
bijvoorbeeld met hun 
digitale strategie, datatechnologieën, het bouwen 
van een ecosysteem, het toepassen van het 
Community Model Canvas en de implementatie 
van de blockchain-based digital assembly line. Hij 
is een internationale spreker, strategisch adviseur, 
trainer, ondernemer en (co)-auteur van vijftien 
managementboeken.

Naast zijn werk als trainer & adviseur is hij ook 
fellow en bestuursvoorzitter van de Weconomics 
Foundation, CEO van Weconet Technologies BV, 
founder van The Institute for New Organizational 
Thinking, themamanager datalogistiek van LCB en 
medeoprichter van BrainBloC op de TU/e-campus.

Meer info: www.paulbessems.com 

Module 3 | Sustainable Business Models

Een businessmodel laat zien hoe een organisatie 
waarde creëert voor klanten, hoe het die waarde 
levert en hoe een organisatie daar weer waarde 
aan ontleent. Maar over welke waarde gaat het 
eigenlijk? Als gevolg van het streven naar 
duurzame oplossingen verwachten klanten in 
allerlei sectoren andere waarde dan in het 
verleden. Daarnaast is een andere kijk nodig op dit 
vraagstuk, aangezien het niet alleen van belang is 
om waarde te creëren voor klanten, maar ook voor 
andere groepen belanghebbenden. Welke 
veranderingen brengt dit met zich mee voor het 
businessmodel van organisaties? Welke impact 
heeft dat op andere strategische 
aandachtsgebieden in organisaties? Hoe zorg je als 
leiders samen voor een duurzame organisatie in 
deze veranderende wereld?



Dag 1 Businessmodellen:

 » Businessmodel: introductie en tool. Technologie 
creëert surplus voor verduurzaming.

 » Drivers voor aanpassingen in businessmodellen.
 » Voorbeelden duurzame businessmodellen in de 

praktijk.
 » Innovatie of renovatie van businessmodellen.

Maatschappelijke transformatie: the basics.
 » Waardecreatie voor klanten.
 » Waardecreatie voor andere groepen 

belanghebbenden.     
         

Dag 2 Durzame organisaties:

 » Holistisch kijken naar organisaties.
 » Strategisch raamwerk. 
 » Toekomstbestendigheid van organisaties.
 » Regievoering over strategische veranderingen. 

        
     

Docent module 3 | 
Norbert Greveling

Norbert adviseert 
bestuurders en 
directies bij strategische 
vraagstukken en begeleidt 
hen met de realisatie van 
voorgenomen 
strategische 
veranderingen. Inmiddels 
heeft hij vele honderden, 
grote, kleine, internationle 
en lokale organisaties in het bedrijfsleven en de zorg 
geadviseerd en ondersteund. Een belangrijk 
aandachtsgebied is het versterken van 
toekomstbestendigheid, waarbij hij de laatste jaren veel 
aandacht heeft besteed aan strategische 
wendbaarheid, samenwerking en innovatie. 
Norbert heeft jarenlang leidinggegeven aan de IBM 
Consulting Group en werkte als senior partner bij 
Twynstra Gudde. In 2004 heeft hij adviesbureau 
Business Fit-ality opgericht. Hij is tevens mede
 initiatiefnemer van GPSM, grondleggers en 
professionals in strategisch managen. Naast zijn werk 
als adviseur denkt en schrijft hij graag over strategische
 managementvraagstukken, wat heeft geresulteerd in 
een aantal managementboeken, waaronder
 ‘Strategisch managen in turbulente tijden’. Dit boek 
schreef hij samen met Roland Bushoff en wordt 
gebruikt bij het hoofdvak Strategisch Management bij 
Business School Nederland. Sinds 2013 is Norbert als 
docent strategisch management verbonden aan 
Business School Nederland, voornamelijk in het DBA en 
het Mini MBA programma. Hij heeft Technische 
Bedrijfskunde gestudeerd en is daar ook in 
gepromoveerd aan de TU/Eindhoven.

Meer info: https://www.businessfitality.nl/norbert-gre-
veling/ 

Duurzaam



Docent module 4 | Marjon van Opijnen

Marjon werkt sinds 2000 zowel nationaal als 
internationaal als consultant, docent en coach op 
het gebied van duurzaamheid, systemische 
transformatie en leiderschap. Zij studeerde 
Bedrijfswetenschappen aan de Radboud 
Universiteit, Toegepaste Ethiek aan de Universiteit 
Utrecht en Commerce aan de University of New 
South Wales (Australië). Daarnaast is zij opgeleid 
op het gebied van lichaamsgerichte benadering 
tot persoonlijke transformatie en systemisch 
werk. Door haar brede achtergrond streeft zij er 
naar dat denken, voelen en handelen met elkaar 
in overeenstemming is.

Meer info: https://www.embodimentlab.nl/
over-marjon/ 

Module 4 | Leading transition

In deze twee dagen werk je met verschillende 
instrumenten om de transitie beter te leren 
begeleiden. Naast de nodige theorie over het 
leiden van complexe verandering, of beter nog 
transformatie, kijk je vooral naar jouw eigen 
omgeving en eigen leiderschap. Wie zijn de 
belangrijkste stakeholders, welke belangen dienen 
ze en hoe ga je stakeholders betrekken? Welke 
krachten in de organisatie helpen bij de transitie 
en welke werken tegen? Welke rol neem jezelf in? 
Waar heb je andere mensen bij nodig? 
Wat heb jij nodig? Tijdens deze twee dagen volgen 
we het proces van Theory U.

Dag 1: 

 » Scheppen van theoretische kaders, met de 
nadruk op: otransitie versus verandering; 
ocomplexiteit versus gecompliceerd; 
osystemisch denken.

 » Inleiding op het proces van Theory U.
 » Onderzoeken hoe jij je verhoudt tot je 

ingebrachte casus, welke onderliggende 
denkbeelden spelen er, reflectie op je eigen 
leiderschap in relatie tot de casus.

 » Krachtenveld rondom casusonderzoeken, 
contextuele analyse, stakeholderanalyse. 
Systemische blik ontwikkelen op het 
krachtenveld en hoe het beweegt..

 » Conform het U-proces, individuele bezinning 
op alles wat er gedurende de dag aan het licht 
komt rondom de casus.

Dag 2: 

 » Onderzoeken welke kleine interventies in het 
systeem kunnen leiden tot verandering in de 
situatie.

 » Meer begrip van de hefboomwerking en hoe je 
interventies kunt doen vanuit een systemisch 
perspectief. 

 » Ontwikkelen van een actieplan.



Docent module 5 | Corina Kuiper

Corina heeft de afgelopen 25 jaar verschillende 
senior management functies bekleed op het 
gebied van Innovatie, Business Development, 
Strategie en Finance. Ze heeft gewerkt in zowel 
start-up als corporate omgevingen. Voor Philips 
heeft zij de wereldwijde structuur en processen 
voor Corporate Venturing ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Daarnaast is zij de managing 
Director van Corporate Venturing Network, een 
succesvol peer-to-peer netwerk van 
multinationals en ecosysteem spelers die actief 
zijn op het gebied van corporate venturing en 
open innovatie. Ze is de founder van de Innovatie 
Family, een bedrijf dat zowel kleine start-ups als 
grote corporaties ondersteunt, traint en coacht 
op het gebied van innovatie, (corporate) venturing, 
co-creatie & partnering, ondernemerschap en 
M&A. Samen met de RSM/Erasmus Universiteit 
en Universiteit van Tilburg is zij de founder van de 
Corporate Venturing & Entrepreneurship 
community (CVEC). Ze is de co-auteur van het 
boek: ‘Corporate Venturing, managing the
 innovation family’ en treed regelmatig op als 
key-note speaker en lector. Ze is expert bij 
Platform Talent voor Technology/Katapult en 
voorzitter bij het Take-off valorisatie programma 
van NWO. Corina Kuiper heeft Masters in 
Economie (Cum Laude) en Technische Bedrijfs-
kunde (Cum Laude) en een 
Executive Master in Finance & Control. 

Meer info: https://
innovation-family.
com/

Module 5 | Innovatiemanagement en Corporate 
Venturing

People, Planet, Profit vraagt om innovatieve 
daadkracht. Nieuwe proposities vragen om andere 
businessmodellen en werkwijzen, maar ook om 
samenwerking met nieuwe partners, want 
innoveren kun je niet meer alleen. Het gaat om het 
co-creëren van ecosystemen. Deze partners 
kunnen andere ondernemingen zijn, maar ook 
start-ups en kennisinstellingen. In deze twee 
dagen gaan we in op corporate venturing: alle 
activiteiten gericht op het opzetten van nieuwe 
business binnen je onderneming of samen met 
partners.
Het doel van deze twee dagen is om een beter 
inzicht te krijgen in de verschillende facetten van 
innovatie in het algemeen en van corporate
venturing in het bijzonder. Welke verschillende 
vormen van innovatie zijn er en wat betekent dat 
voor de werkwijzen, de mindset en het 
performance management binnen jouw 
onderneming? Waarom is het zo moeilijk om te 
innoveren binnen de bestaande business en hoe 
ga je om met het conflict tussen exploitatie en 
exploratie. Je maakt ook kennis met de 
verschillende corporate venturing instrumenten en 
leert wanneer je welk instrument kunt inzetten. Tot 
slot wordt er ingegaan op hoe je innovatie 
organiseert binnen jouw onderneming..

Dag 1: Type innovaties en internal venturing/
business development:

 » Granulariteit van innovatie (herkennen van 
de verschillende type innovaties).Technologie 
creëert surplus voor verduurzaming.

 » Ten types of innovation.
 » Verschillende levensfasen van innovatie.

Managen van interne innovaties en het conflict 
tussen exploitatie en exploratie:

 » Exploitatie versus exploratie.
 » Large company syndrome.
 » Vijf lagen model: aansturen van innovaties 

binnen een onderneming.



Dag 2: Corporate venturing:

 » Corporate venturing instrumenten.

 » Corporate venturing capital.

 » Corporate-Startup collaboration.

 » Effectuation (wat kunnen we leren van entrepreneurs en 

hoe handelen en denken zij).

 » Social entrepreneurship.



Module 6: De Groene Storyteller

De transformatie naar een duurzame organisatie 
brengt verschillende uitdagingen met zich mee. 
Communicatie speelt hierbij een cruciale rol.
 Zonder een krachtig en geloofwaardig 
duurzaamheidsverhaal is de transformatie 
gedoemd te mislukken. Hoe draag je de 
duurzame visie intern en extern uit? Hoe vergroot 
je het bewustzijn rondom dit thema? Storytelling 
kan je hierbij helpen.
Volg De Groene Storyteller als je een krachtig en 
overtuigend duurzaamheidsverhaal wilt vertellen. 
Je krijgt tools en technieken aangereikt om je 
verhaal voor te bereiden en te structureren. Ook 
leer je hoe je met storytelling een gevoel van 
urgentie creëert. Verder werk je aan je 
zelfbewustzijn als spreker voor groepen. In twee 
dagen leer je hoe je een verhaal strak 
gestructureerd en boeiend vertelt. Je gaat intensief 
aan de slag met een casus uit je eigen praktijk en 
geeft daar meerdere presentaties over.

Dag 1:

Je legt de basis voor een presentatie, bijvoorbeeld 
over de waarde van een duurzaam 
businessmodel voor jouw organisatie. Ook leer je 
hoe je jouw boodschap verpakt in een beeldend 
verhaal.
 » Plenair: introductie.
 » In groepjes: wat zijn de 

duurzaamheidsuitdagingen van jouw 
organisatie?

 » Theorie: de moraal van je verhaal.
 » In groepjes: brainstormen over de moraal van je 

verhaal.
 » Plenair: presenteren en feedback verwerken.
 » Theorie: de verhaalcirkel van Dan Harmon, een 

model om verhalen te vertellen waarmee je 
mensen van begin tot eind geboeid houdt.

 » Individueel: je verhaal structureren volgens de 
verhaalcirkel.

 » In groepjes: presenteren en feedback 
verwerken. 

 » Plenair: presenteren en feedback verwerken.
 » Plenair: reflectie en vooruitblik.   

        

Dag 2:

Je krijgt beïnvloedingstechnieken aangereikt om je 
duurzaamheidsverhaal succesvol te vertellen. Tot 
slot leer je hoe je jouw verhaal krachtig en 
overtuigend presenteert.
 » Plenair: terugblik.
 » In groepjes: waar slaat jouw doelgroep op aan?
 » Theorie: de zeven overtuigingsprincipes van 

Cialdini.
 » In groepjes: interactieve elementen toevoegen 

aan je duurzaamheidsverhaal. 
 » Plenair: presenteren en feedback verwerken.
 » Theorie: Talk like TED: de negen lessen van 

Carmine Gallo over overtuigend spreken.
 » In groepjes: verschillende rollenspelen met 

presenteren.   
 » Individueel: definitieve presentatie voorbereiden.
 » Plenair: definitieve presentaties en feedback.
 » Plenair: reflectie en vooruitblik.

Docent module 6 | 
Stephan Borggreve

Stephan Borggreve is 
oprichter van De 
Presenteerschool. Hij 
helpt professionals om 
geloofwaardig en helder 
te presenteren. In 
verschillende rollen 
adviseert hij organisaties 
en professionals over de 
communicatie rondom 
duurzaamheid. Hij gebruikt daarbij technieken zoals 
storytelling en de klassieke retorica. Op die manier 
wil hij een positieve bijdrage leveren aan een groenere 
wereld.

Stephan studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef zijn 
masterscriptie over avant-gardestrategieën in de 
hiphopcultuur. Daarna was hij tien jaar lang werkzaam 
als docent taalbeheersing en communicatie in het 
hoger onderwijs. Stephan is een storyteller van het 
zuiverste water. Zo was hij tussen 2001 en 2011 actief 
als spoken-wordartiest. Hij heeft twee albums 
uitgebracht en op verschillende poppodia gestaan.

Meer info: https://www.depresenteerschool.nl/ 



Voor wie?

SPECIAAL VOOR ERVAREN PROFESSIONALS UIT VERSCHILLENDE 
BRANCHES

Als ervaren professional van het Programma Sustainable Leadership heb jij:

 » Een afgeronde master of hbo;

 » De verantwoordelijkheid om antwoord te geven op vragen van directie, klanten en netwerk 

over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de transformatie naar een duurzame, 

digitale en decentrale toekomst;

 » Een functie als MVO-adviseur, digital lead, innovatiemanager, business developer, projectleider, 

consultant, trainer of community manager;

 » Of een manager of professional op het gebied van HR, finance, legal, facility management en 

logistics, strategie en beleid;

 » Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 

 » Medewerking van je werkgever.        



• 
• 

Wat levert het Programma jou op?

Na deze opleiding ben je een 
verantwoordelijk en 
succesvol professional die:

 » Een bredere kijk op het gehele systeem bij 

transformatievraagstukken heeft;

 » Kritischer naar de eigen leiderschapsrol binnen het 

transformatievraagstuk kijkt;

 » Beter zicht heeft op de werkwijzen, de mindset en het 

performance management bij innovatie;

 » Weloverwogen beslissingen neemt;

 » Stakeholders weet te betrekken;

 » Positieve impact op de maatschappij heeft;

 » Resultaat gedreven is;

 » Handvatten en een aanpak om jouw organisatie duurzaam 

te transformeren met maximale impact.



LOCATIE 
De plenaire onderwijsbijeenkomsten vinden plaats op onze locatie in Buren 
(Gelderland) op de Herenstraat 25.

STARTDATUM
Dit programma start vanaf 14 november. Kijk voor actuele data op bsn.nl. 

STUDIEDUUR
Dit Programma Sustainable Leadership duurt 12 dagen, verdeeld over 6 modules 
van 2 dagen.

STUDIEKOSTEN
Voor het Programma Sustainable Leadership betaal je € 7.200,- btw-vrij, inclusief 
arrangementskosten. Ben je student of alumnus? Dan betaal je € 6.000,- btw-vrij, 
inclusief arrangementskosten.

Ben je student en volg je de reguliere Action Learning MBA of de Executive Action 
Learning MBA? Dan heb je de mogelijkheid om Sustainable Leadership als major 
(specialisatie) aan jouw diploma toe te voegen. Hiervoor dien je (minimaal) twee 
modules uit het Programma Sustainable Leadership te volgen. Om een major te 
voltooien, schrijf je een persoonlijk effectiviteitspaper en geef je ruime aandacht 
aan dit onderwerp in je dissertation. Als student betaal je per module € 1.000,- 
btw-vrij, inclusief arrangementskosten.

Ben je geen student? Ook dan kun je modules los volgen. Je betaalt per module 
€ 1.180,- btw-vrij, inclusief arrangementskosten.

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met Anita Moolhuizen of Linda Hoksbergen van de afdeling 
Programmavoorlichting. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0344-579050 of 
stuur een e-mail naar studieadvies@bsn.eu. 



Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren
Nederland
T. +31 (0)344 579 030
E. info@bsn.eu
www.bsn.nl

Onze missie
Als Business School/University of 
Applied Sciences

Het is onze passie om groots 
leiderschap te ontwikkelen dat 
zakelijk succes kan combineren 
met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 




