
 

Tijdens de workshop is er 
ruime gelegenheid voor het 

delen van inzichten en 
dilemma’s met de andere 

deelnemers, 

Alle deelnemers zijn actief in de 
netwerken van David en 

Stephan en zijn uitgenodigd 
vanwege hun betrokkenheid bij 
pionierende projecten die zijn 

gericht op lange termijn impact. 

We streven er naar om een 
aantal aansprekende cases te 
betrekken om theorie en de 
Nederlandse praktijk volledig 
op elkaar aan te laten sluiten.

“It has been a privilege to work with Pierre Wack and Bill Sharpe in 

thinking about the future and turning it into action. Both understand 

visionary action planning at its best.”

Napier Collyns

Co-founder, Global Business Network

THREE HORIZONS: THE PATTERNING OF HOPE

Met veel enthousiasme melden wij, David Beatty en
Stephan Verveen, dat auteurs Bill Sharpe en Anthony
Hodgson van het recent verschenen boek “Three horizons:
The Patterning of Hope” naar Nederland komen voor een workshop!

Deze zeer ervaren veteranen op het gebied van scenarioplanning, beiden aangesloten
bij het Schotse International Futures Forum, bieden een elegante en effectieve manier om
belanghebbenden rond ‘wicked questions’ met elkaar in gesprek te brengen. 

Dromen die wij veel horen gaan over het tijdig aanpassen aan klimaatverandering, over een maatschappij waarin mensen vitaal 
ouder kunnen worden. Over groene, gezonde en ‘slimme steden’ en onderwijs dat werkelijk aandacht heeft voor de individuele 
talenten van onze kinderen. 

Nu de ‘golfslag’ in onze globaliserende maatschappij steeds hoger wordt, willen Bill en Tony ons helpen bij het zien van een 
tijdsbeeld dat rust (vertrouwen), ritme en overzicht biedt bij het communiceren en realiseren van die dromen.
 
Herken je een van deze vragen? 
 

• Hoe overkomen we somberen over het heden, naar het actief vormgeven van
   een toekomst die wenselijk is?  
• Hoe benutten we onze aangeboren vermogens om echt samen te leven
   beter dan we nu doen?
• Hoe kan de momenteel ‘gevestigde orde‘ ook zijn weg vinden in een maat- 
   schappij waarin wij-doen-het-zelf-burgers hun rechten opeisen?  
• Hoe kunnen we beter omgaan met complexiteit en schijnbaar tegenstrijdige
   belangen, bijvoorbeeld tussen ‘jong en oud’? 
• Hoe integreren we belangen op korte, midden en lange termijn in een
   overtuigend handelingsperspectief?
• Hoe vertaal ik een ‘stip aan de horizon‘ naar concrete acties hier en nu?

Dan is deze workshop voor jou! :-)

Kosten voor deelname
Inclusief boek, koffie, thee, lunch en borrel

Exclusief BTW

Werknemers of -gevers                €345,- 
Ondernemers en goede doelen   €145,-

Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers.
Aanmelden kan uiterlijk t/m vrijdag 1 november

AANMELDEN (klik)
of email: Stephan@FunnelVision.nl

UITNODIGING
26 NOVEMBER 2013 UTRECHT

AANVANG OM 9:30 
EINDE OM 17:30

Engelstalige workshop en 
ontmoeting van personen die 
gelijkgestemdheid over onze 

gedeelde toekomst op 
waarde schatten.

“Our	 intention	 is	 to	 share	 a	 useful	 

tool	 in	 co-creating	 viable	 futures	 for	 

the	 systems	 (ecology,	 healthcare,	 
education,	 etc.)	 that	 we	 care	 about. 

The	 Three	 Horizons framework	 and	 

facilitation enrich	 the	 conversations,	 

interactions,	 and	 agreements	 we	 need	 

to	 find	 our	 way	 forward	 together. 
I	 have	 known	 Anthony	 for	 

several years	 now,	 he	 and	 his	 
colleagues	 always	 produce	 thoughtful	 

and	 innovative	 tools.”  	 Dr. David Jf Beatty
 Coordinator World Syntegrity Project

“Sinds	 ik	 in	 2008	 met	 

FunnelVision	 begon,	 ben
	 ik	 

doorlopend	 op	 zoek	 ge
weest	 naar	 

hulpmiddelen	 voor	 visie
-	 

ontwikkeling	 die	 echt	 w
erken.

Dankzij	 Three	 Horizons
	 ervaar	 ik	 

zelf	 meer	 rust	 en	 overz
icht	 bij	 het	 

af-	 stemmen	 van	 aspira
ties	 op	 een	 

steeds	 beter	 zichtbare	 ka
dans	 van	 

markt	 en	 maatschappij.
”

Stephan Verveen
Ondernemer (FunnelVision)
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Bill Sharpe
Bill is an independent researcher in science, technology and society. He 
was a research director at Hewlett Packard Laboratories where he led 
research into everyday applications of technology and introduced 
scenario methods to HP to support long-range research and innovation. 
Since leaving HP he has specialized in science, technology and policy 
studies for business strategy and public policy foresight. 

With a background in psychology he is particularly interested in drawing 
on leading edge research in cognition and systems thinking to find new 
ways of tackling complex problems. He is a member of International 
Futures Forum and Visiting Professor at the Digital Culture Research 
Centre of the University of the West of England where he is researching 
the ecology of arts and culture.

Follow the link for more detailed background.

Anthony Hodgson 
Tony is the founder of Decision Integrity Limited, a company pioneering 
ways to facilitate better decisions through application of holistic 
thinking, systems mapping, integrative group processes and 
sustainable values. 

His current focus on decision integrity is based on investigating, 
mapping and modelling complex situations using a range of systems 
sciences.

He has extensive experience in the corporate world and has 
contributed to academia at the University of Dundee, the Graduate 
Business School University of Strathclyde, and The London Business 
School.

Follow the link for more detailed background.
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