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Titel Workshop 1: Re.Imaginary 
 

Voertaal  
 

Nederlands 

Aantal deelnemers 12 - 30 

ONLINE  

Korte beschrijving van 
de inhoud  
 

‘How can we begin to move toward ecological and cultural 
sustainability if we cannot even imagine what the path feels like?’ 
Robin Wall Kimmerer 
 
Klimaatverandering, pandemie, polarisatie. Het is vandaag de dag niet 
moeilijk om je zorgen te maken over de staat van de wereld. Dit kan 
gevoelens van angst, onmacht, twijfel en schuld oproepen. Bovendien 
lijken deze vraagstukken veelal te groot en te overweldigend om als 
individu een bijdrage aan te leveren. Het maakt het ook moeilijk om je 
voor te stellen hoe een meer duurzame en rechtvaardige wereld eruit 
zou kunnen zien. En waar je inspiratie uit zou kunnen putten om aan 
die wereld een positieve bijdrage te leveren. 
 
Maar, zoals ecoloog Robin Wall Kimmerer stelt, als we ons al niet 
kunnen voorstellen hoe een meer duurzame wereld voelt en eruit ziet, 
hoe weten we dan in welke richting we ons willen bewegen? 
 
In deze workshop gaan we op zoek naar inspiratie. We werken met 
verbeelding en verkennen andere perspectieven op de relatie tussen 
mens en natuur. We maken hierbij gebruik van creatieve en 
ervaringsgerichte methoden. Nieuwsgierig? Kijk vast op 
Reimaginary.com voor inspiratie! 

Naam facilitators 
 

Siri Pisters & Anke de Vrieze 

Korte biografie 
facilitators 

Re.imaginary is een collectief van onderzoekers en practitioners  dat 
zich bezig houdt met creatieve methodes om processen van 
verandering richting een duurzame en rechtvaardige maatschappij te 
ondersteunen. 
 
Anke de Vrieze is docent en onderzoeker aan de Wageningen 
Universiteit en coördinator van het Centre for Space, Place and Society. 
Daarnaast is ze medeoprichter van de WUR Transformative Learning 
Hub en mede-oprichter van Re.imaginary.  
 
Siri Pisters is onderzoeker en facilitator van transformatief leren, 
maatschappelijke verandering en duurzaamheid. Op het moment is ze 
haar PhD aan het afronden als externe PhD’er voor Wageningen 
Universiteit (Education & Learning Sciences). Daarnaast is ze mede-
oprichter van Re.imaginary. Lees meer over haar werk op 
www.siripisters.com 

 

https://www.reimaginary.com/
https://centreforspaceplacesociety.com/
https://sites.google.com/view/transformativelearninghub/home
https://www.reimaginary.com/
https://www.reimaginary.com/
file://///file01.uvh.intra/userfolders$/Homefolders/EdM/Downloads/www.siripisters.com


 


