
Ontwikkeld door Tiffany Pergens in samenwerking 
met het jongerenproject CODE 043

UITNODIGING
1-daagse training

‘Een duurzame mindset’

Donderdag

14 april 2022

09:00-17:00

De Brandweerkantine 

Maastricht

Vergroot jouw duurzame impact



De training

Wil jij graag een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld? Maar ben je nog zoekende hoe je dit 

kunt doen? Transformational Friends heeft een training ontwikkeld om jou hierin te begeleiden. In 

deze training staan we stil bij wat duurzaamheid voor jou betekent, wat jij kan veranderen om een 

grotere duurzame impact te maken en hoe je mensen om jou heen kunt inspireren om hetzelfde 

te doen. Jij gaat aan de slag met een persoonlijk transformatieplan waarin we samen stap-voor-

stap transformeren naar een duurzame mindset. Duurzaam doen start bij duurzaam denken. Het 

programma zit vol duurzame inspiratie en inspirerende begeleiding. 

Voor wie?

Studenten en (young) professionals (tussen de 18-30 jaar) die hun duurzame impact willen 

vergroten op zowel zakelijk als persoonlijk vlak.

Wat ga ik leren?

• Wat duurzaamheid is;

• Welke impact jij maakt;

• Hoe jij (en jouw omgeving) over duurzaamheid denkt;

• Hoe jij om kunt gaan met de complexiteit van duurzaamheid;

• Welke rol jij kan pakken in de duurzaamheidstransitie;

• Inspiratie en praktische tips om aan de slag te gaan!

Trainer en ondersteuning

Deze training wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Tiffany Pergens 

(Transformational Friends) en het Maastrichtse jongerenproject CODE 043. 

Tiffany Pergens

De initiator en developer van deze training is Tiffany Pergens. 

Tiffany is een expert in duurzaamheid. Ze is o.a. opgeleid als klimaat- 

& natuurcoach en werkzaam als beleidsadviseur duurzaamheid 

bij de Provincie Limburg. Daarnaast is ze Klimaatburgemeester 

geweest van de gemeente Sittard-Geleen en oprichtster van het 

duurzaamheidsinitiatief Transformational Friends. 

Laetitia Veugen

Jongerencoach Laetitia Veugen is vanuit CODE043 aanwezig om 

deze dag optimaal te laten verlopen.



Praktische informatie

Datum:   Donderdag 14 april 2022.

Locatie:  De Brandweerkantine - Capucijnenstraat 21, 6211 RN Maastricht.

Tijd:   09:00-17:00.

Kosten:  Gratis (t.w.v. €100).

Groepsgrootte : Maximaal 12 deelnemers.

COVID maatregelen: De training vindt fysiek plaats waarbij rekening gehouden wordt met de t.z.t. 

   geldende maatregelen. 

Taal:   Nederlands.

Aanmelden:  Aanmelden is mogelijk tot  10 maart 2022. 

Annuleringsvoorwaarden

De deelnameprijs van €100 p.p. wordt vergoed door de jongerenorganisatie CODE 043. Wij rekenen 

op jouw aanwezigheid. Ben je genoodzaakt om de training te annuleren, dan dien je dit uiterlijk 10 

dagen voor aanvang door te geven via info@code043.nl. Op deze manier kunnen we mensen op de 

wachtlijst de mogelijkheid bieden om deel te nemen.

Vragen?

Neem contact op met Tiffany Pergens.

 

Meld je hier aan

mailto:info%40code043.nl?subject=
mailto:transformationalfriends%40gmail.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_WlxKBKVKjs___uBmOUcdBTiiRZNcBJ-Zz2xHkyF45tfGgg/viewform

