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Inspiratie voor de Thema’s:  in de context van leven en werk; 
 

- Wat is een thema in de maatschappij/werk wat je boeit, bindt en 
bezig houdt? 

- Voor welk thema werk je nu en wat zou je daarin willen 

aanpassen? 
- Welk thema past bij jou in jouw persoonlijk? 

 
 Recycling, upcycling en hergebruik 
 Van geweld naar luisteren en leren tevreden zijn met minder 

 Gelijkwaardigheid 
 Crowdfunding en nieuw financiële waarden 

 Biobased en groene chemie, van aardolie naar bio als grondstof 
 Diversiteit en cultuurverschillen 
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 Hoe gaan we verder met leren (MOOC’s, Sir Ken Robertson, Spelen) 
 Co-creatie in leren, ondernemen en samenwerken 

 Van denken naar doen en demonstreren 
 Van maximaal financieel gewin naar delen van waarde en dit uitwisselen 
 Duurzaam benutten en hernieuwbaar maken v grondstoffen in de wereld. 

 Water >> Zoet water 
 Duurzaamheid (Producttechnologie, Biopol., Energie, Gedrag van mensen) 

 Environment en gezondheid (Plastic soup, luchtvervuiling, broeikasgassen) 
 Grenzen aan groei; Corporate Social Responsibility, Circulaire economie 
 Biomimicry & Biomimetics > in strategisch product ontwikkeling. 

 De relatie tussen voeding, immuunsysteem, leefpatronen (stress, 
energydrain), en ontstaan van kanker. Obesitas - overgewicht 

 Gezondheid en gezond oud worden 
 Ouderen en eindfase van leven; Kwaliteit leven & zonder eenzaamheid 
 Spelen, uitproberen en leiderschapsontwikkeling / talentontwikkeling 

 Ondernemerschap in de volle breedte met iedereen die dit wil ervaren.  
 Rekruteren = verbinden met de juiste mensen.  

 Communities en netwerk; Verleiden en verbinden met energie. 
 Leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering, aandacht voor mensen. 

 Open innovatie om het beste te vinden en dat te delen; delen van kennis 
is veel krachtiger dan het afschermen ervan in patenten  

 Toegepaste creativiteit; TRIZ, ASIT en Lateraal denken en Mindmapping 

 Strategische productontwikkeling 
 De natuur als voorbeeld 

 Grondstoffen; De aarde benutten zonder uitputting 
 Drugs & criminaliteit 
 Veiligheid  

 Gelijkwaardigheid en Van ik naar wij; meer 1+1=3 
 Onderwijs & leren 

 De menselijke maat 
 Werk voor iedereen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
 Privacy (ook in netwerken – cybercriminaliteit) 

 Voedselveiligheid 
 Cocreatie in leren, ondernemen en samenwerken 

 Van maximaal financieel gewin naar delen van echte waarde en dit 
uitwisselen. 


