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Expeditie Groenland
Duurzaam leiderschap met een toegepaste systeemaanpak

Bij klimaatverandering denken de meeste mensen vooral aan stijgende temperaturen 
en aan smeltend ijs. Maar er is meer. In Groenland is ook het effect zichtbaar op de na-
tuur, de samenleving, de eeuwenoude cultuur en de economie. Smeltend ijs brengt ri-
sico’s en nadelen met zich mee, maar opent letterlijk en figuurlijk ook nieuwe wegen. 

Groenland dient als case en als inspiratie in een reis voor ondernemende leiders, bij 
uitstek de omgeving om kennis te maken met de integrale systeemaanpak voor duur-
zaamheid van Except Integrated Sustainability. ›
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De impact van klimaatverandering; 
meer dan smeltend ijs.
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Over Expeditie Groenland

Het is een life-changing experience om zelf dit subcontinent te bezoeken. Om zelf 
over de enorme ijskap van Groenland te lopen. Om er de tent op te slaan. Om in het 
holst van de nacht het betoverende poollicht te zien vanuit je slaapzak. Maar ook, 
om overdag in die glinsterende witte wereld van wit en blauw ijs, de talloze smelt-
rivieren te zien, die zich traag of snelstromend in bochten een weg banen over en 
door de ijskap. 

Deze reis is een unieke once-in-a-lifetime expeditie naar de ijskap van Groenland, 
om onvergetelijke ervaringen op te doen, om een landschap te zien en te ervaren dat 
een onuitwisbare indruk zal maken en om naderhand met uw zelfgemaakte foto’s of 
filmbeelden anderen te betrekken bij de schoonheid en kwetsbaarheid van dit stukje 
aarde. 

De reis en training in de systeemaanpak bieden u een concreet handelingsperspec-
tief en tijd om na te denken hoe u uw eigen organisatie kunt verduurzamen en hoe u 
anderen daarbij kan betrekken.

Reinier van den Berg

“

“



Meer dan smeltend ijs
De impact op Groenland is veel groter dan 
alleen smeltend ijs. Globalisering, werkloos-
heid, een veranderende culturele identiteit en 
de komst van buitenlandse multinationals zijn 
voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen 
waarvoor Groenland staat. 

Klimaatverandering: kapstok voor integrale aanpak

Groenland het ultieme voorbeeld
Een sprekend voorbeeld zijn de mobiliteitspro-
blemen voor vissers, vanwege ijs dat te dun is 
voor sneeuwscooters en te dik voor hun open 
bootjes. Deze ontwikkelingen vragen om een 
andere inrichting van de samenleving. Groen-
land is de ultieme case waar de gevolgen, 
uitdagingen en kansen van klimaatverandering 
zichtbaar samenkomen.

De gevolgen van het broeikaseffect zijn steeds duidelijker zichtbaar. Gletsjers in berggebieden 
over de hele aarde slinken steeds sneller. In de beide poolgebieden is dit smeltproces nog beter 
zichtbaar. Jaarlijks verdwijnen inmiddels honderden miljarden tonnen aan eeuwenoud ijs in de 
golven van de zee. 

“Juist in Groenland voelde ik de samenhang 
tussen ecologische, sociale en economische 
veranderingen.”
Walter Faaij 
Except Integrated Sustainability



Waarom reis en training in één?

 » Onderga een unieke once-in-a-lifetime ex-
perience op de ijskap van Groenland

 » Ervaar actuele kennis over klimaatverande-
ring en duurzaamheid

 » Krijg integraal inzicht in de sociaal economi-
sche impact van klimaatverandering

 » Leer de bewezen SiD systeemaanpak voor 
duurzame vraagstukken in een uitgebreide 
training, samen met anderen

 » Koppeling van theorie en praktijk; de klima-
tologische, economische en sociale veran-
deringen op Groenland dienen als casus 
om de SiD methodiek in de praktijk toe te 
passen

 » Vertaling van de systeemaanpak naar uitda-
gingen in uw eigen omgeving 

Voor wie? 

Expeditie Groenland is bedoeld voor iedereen 
met leiderschapsambities met duurzaamheid 
als leitmotiv:

 » Ondernemers

 » Managers uit het bedrijfsleven

 » Ambtenaren en overheden

 » Academici en onderzoekers

 » Adviseurs
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Inhoudelijk programma
De training die u tijdens de expeditie wordt 
aangeboden, behandelt: 

 » Systeemdenken en de SiD systeemaanpak

 » Het in kaart brengen en begrijpen van sys-
temen

 » Complexe relaties en hoe je deze positief 
kunt beïnvloeden

 » Het toepassen van de systeemaanpak in uw 
eigen werk

 » Proces voor het doorvoeren van veranderin-
gen 

Over de training van Except
Except wordt door haar klanten en relaties geprezen om haar innovatieve, inspirerende en verfris-
sende blik op duurzaamheid. Bij uitstek is de systeemaanpak iets waar velen over praten, maar 
waarvoor een praktische werkmethode ontbreekt. Tijdens deze reis deelt Except haar visie en 
unieke SiD aanpak graag met u om samen een totaal nieuwe blik op duurzaamheid te ontwikkelen.

Duurzaamheid als fundament
Duurzaamheid wordt steeds vaker een priori-
teit voor investeerders, aandeelhouders en de 
maatschappij, maar zowel bedrijven als overhe-
den hebben moeite met het integreren van dit 
complexe onderwerp in hun dagelijkse activi-
teiten en lange termijn strategie.

Systeemaanpak: sterk en handzaam
Het begrijpen van een systeem is essentieel om 
tot diepgaand begrip en effectieve oplossingen 
en besluiten te komen, zonder onverwachte 
neveneffecten. Deelnemers leren hoe het 
begrijpen van een systeem het uitgangspunt is 
voor het bereiken van economisch, ecologisch 
en sociaal duurzame oplossingen.

“Except loopt een paar jaar voor 
op andere organisaties. Ze zijn de 
pioniers op dit gebied.”
Paul van de Sande  
Programmamanager Duurzaamheid 
Gemeente Roosendaal
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Over Expedition Factory
Expedition Factory organiseert bijzondere ervaringen in het Poolgebied. In onze maatwerkexpedi-
ties staan thema’s als klimaatverandering en persoonlijk en maatschappelijk leiderschap centraal, 
met de natuur als leeromgeving. 

Professionele expeditieleiders zorgen voor een persoonlijke beleving van een bijzonder deel van 
onze aarde. Ver van de gebaande paden, maar met een zo klein mogelijke footprint. Extreme gebie-
den, maar comfortabel door het beste materiaal en deskundige begeleiding. Een ervaring voor het 
leven.



w: www.except.nl
e: info@except.nl
t: 010 - 7370215
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3012 AR Rotterdam
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t: 06 - 10002892
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Informatie en aanmelding 
Deze exclusieve reis vindt plaats van 5 tot en met 10 september 2013. De reissom voor 
deze expeditie bedraagt € 4.500 per persoon. Deze reissom is inclusief: 

 » Transport per 4WD

 » Twee nachten in tenten in een expeditiekamp op de ijskap

 » Drie hotelovernachtingen

 » Alle maaltijden

 » Een persoonlijke expeditie-uitrusting

 » Expeditieverzekering

 » Begeleiding door Reinier van den Berg en professionele Nederlandse expeditieleiding 

 » Except masterclass voor een integrale systeemaanpak van duurzaamheid (SiD) 

De prijs is exclusief vluchten van en naar Groenland (indicatie vluchtprijs € 1.500) en 
exclusief 21% BTW.

Meer weten, of meedoen?
Mail naar info@expeditionfactory.com voor meer informatie. Hier kunt u ook een deelna-
meformulier aanvragen en uw plaats reserveren. 

Deadline
Deadline voor inschrijving is 15 juli 2013 in verband met een gedegen voorbereiding van 
de expeditie en tochtplanning. De expeditie gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen. Er is 
plaats voor maximaal 12 expeditieleden. 

Deze reis wordt georganiseerd door Expedition Factory BV, gespecialiseerd in klimaatexpedi-
ties naar het Poolgebied. Deze expeditie wordt 100% CO2 neutraal gemaakt via Trees for All. 

http://www.except.nl
www.expeditionfactory.com

