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De Klimaatdialoog!
Op zaterdag 13 oktober is het zo ver: de tweede Klimaatdialoog van 2018. Op
deze dag kunnen aangesloten jongerenorganisaties bij de Jonge Klimaatbeweging
hun stem laten horen en meeschrijven aan de vernieuwde versie van de Jonge
Klimaatagenda. Het programma begint om 12.30 en zal eindigen om 17.15. De borrel
gaat daarna van start! De Klimaatdialoog vindt plaats bij Greenchoice Rotterdam.
De Jonge Klimaatagenda
De Jonge Klimaatagenda is een visiedocument over ‘hoe jongeren vinden
dat de wereld er in 2050 uit moet uitzien’. Hoe gaan wij wonen, eten en
werken? Hoe verplaatsen we ons en verzorgen we duurzaam onderwijs? Deze
Jonge Klimaatagenda, de tegenhanger van de zeer technische (langdradige)
Energieagenda van de Nederlandse overheid, wil de Jonge Klimaatbeweging
gebruiken gedurende de komende kabinetsperiode (2017 - 2021) als lobbyplan
richting de overheden en politiek. Dit doen we door onder andere in gesprek te
gaan met politici en beleidsmakers. De Jonge Klimaatagenda is getekend door
meer dan 50 diverse jongerenorganisaties.
De Jonge Klimaatagenda is ook de leidraad voor de gesprekken aan de
‘Klimaatberaad tafel’, geleid door Ed Nijpels. Dit is de overkoepelende tafel van het
klimaatakkoord. Onze voorzitter, Linde Nieman, en vice voorzitter, Nick van Bree,
zitten op dit moment namens de Jonge Klimaatbeweging aan deze tafel. De
onderhandelingen zijn in volle gang.
Eerder was de Jonge Klimaatagenda al in het nieuws via NOSop3 en Trouw.
Waarom deze klimaatdialoog?
In 2017 is de eerste versie van de Jonge Klimaatagenda gepresenteerd tijdens de
Jonge Klimaattop. Aan de eerste versie van Jonge Klimaatagenda hebben meer
dan 30 jongerenorganisaties meegeschreven.

Om te zorgen dat de Jonge Klimaatagenda relevant blijft en mee blijft groeien
met hoe wij, de jongeren van Nederland, onze toekomst voor ons zien, wil de Jonge
Klimaatbeweging de agenda blijven updaten. Hierbij worden dezelfde thema’s
aangehouden - Wonen, Werken, Voeding, Onderwijs en Mobiliteit. Jullie hulp is dus
zeker nodig! We zullen aan de hand van een aantal vraagstukken en discussies
de onderwerpen per thema bespreken en zo de basis leggen voor de vernieuwde
Jonge Klimaatagenda.
Voorbereiding
Omdat we op zaterdag 13 oktober veel onderwerpen te bespreken hebben,
willen we de dag zo efficiënt mogelijk indelen. Uiteraard blijft er nog tijd over voor
gezellig borrelen en om elkaar te spreken. Daarom vragen we alle uitgenodigde
jongerenorganisaties om vóór 13 oktober een aantal zaken voor te bereiden,
namelijk:
-

-

Het lezen van de Jonge Klimaatagenda; vooral het stuk van het thema
waarbij jij bent ingedeeld.
Het voorbereiden van de gespreksleidraad en de gespreksagenda
van jouw thema. Graag doorlezen en nadenken over de positie van 		
jouw organisatie. Zo nodig kun je achtergrondinformatie opzoeken 		
om vanuit jouw organisatie een mening te vormen over de punten die
besproken worden.
Het voorbereiden van een pitch van ongeveer 30 seconden. De pitch
dient om met de rest te delen hoe jouw organisatie betrokken is bij		
duurzaamheid en wat de affiniteit van de organisatie is met het specifieke
thema.

Wat gaan we doen?
We hebben een vol programma waarin we iedereen willen informeren, inspireren
en bovenal jullie meningen en ideeën willen horen!

Programma:
12:30 - 13:00

Inloop

13:00 - 13:30

Opening door onze dagvoorzitter Milan Petit

		
Karel Zegers - Greenchoice: welkom
		
Linde en Nick - de Jonge Klimaatbeweging: Doel van de
			
Jonge Klimaatbeweging, de Jonge Klimaatagenda en deze
			Klimaatdialoog. Terugkoppeling Klimaatberaad
13:30 - 14:30

Break out 1: gesplitst per thema

14:30 - 14:45 Pauze
14:45 - 15:45

Break out 2: gesplitst per thema

15:45 - 16:00

Pauze

16:00 - 16:05 Terugkoppeling break-outs
16:05 - 17:05

SDG Workshop Laura Hoekzema - Coaching & Training

17:05 - 17:15

Afsluiting met Spoken Word artiest Chiem van Straaten

17:15 		

Borrel

Dagvoorzitter & Spreker
Milan Petit

Milan Petit (25 jaar) werkt in London voor SYSTEMIQ, een bedrijf
wat zich bezighoudt met het veranderen van economische
systemen om de doelstellingen van de Sustainable Development
Goals en het Parijs akkoord te halen. Daarnaast geeft hij les in preindustriële economische geschiedenis aan de London School of
Economics and Political Science, waar hij ook is afgestudeerd
met een Master in Economische Geschiedenis.
Tijdens zijn Bachelor Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen
kwam hij voor het eerst in aanraking met Circulaire Economie,
wat liefde op het eerste gezicht bleek te zijn. De theorie erachter,
gesimplificeerd: minder grondstoffen gebruiken=hogere marge
en beter voor het milieu, lijkt vanzelfsprekend. De realiteit is dit
verre van.
De vraag hoe de brug kan worden geslagen tussen theorie en
praktijk heeft Milan geleid naar SYSTEMIQ in Londen en deze
zomer naar Indonesië. Hier heeft hij vier maanden gewerkt aan
het opzetten van een circulair afvalsysteem in Muncar, Oost-Java.
Milan heeft aan de levende lijve ondervonden waarom het in
de praktijk brengen van circulaire economie een van de meest
complexe en ook belangrijkste uitdagingen gaat zijn van onze
generatie.

Spreker

Linde Nieman

Linde Nieman is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Linde heeft een
idealistisch beeld van onze duurzame toekomst en wilt dat idealisme vertalen in
het stellen van haalbare doelen, waar een brede groep van de samenleving achter
kan gaan staan. Ze is betrokken geweest bij AIESEC, waar haar passie is ontstaan
voor de SDGs. Momenteel is Linde vertegenwoordigt Linde, samen met Nick, de
jongeren bij het Klimaatakkoord aan het Klimaatberaad van Ed Nijpels. Daar wil
ze het nieuwe denken een podium bieden. Tevens is zij verkozen tot een van de
Duurzame Jonge 100 van 2018. Ze studeert neuropsychologie aan de Universiteit
van Leiden en wil meer inzicht krijgen over de relatie tussen ons brein en duurzame
gedragsverandering.

Jouw Duurzame Daad - SDG workshop
Laura Hoekzema

Wil jij naast alle duurzame toekomstplannen ontdekken wat je nu al kan doen?
Dat komt goed uit;) Na afloop van de dialogen, neemt Laura Hoekzema je mee op
een kleine reis naar ‘over een paar maanden’. Welke bijdrage wil jij dan met jouw
organisatie geleverd hebben aan de SDG’s? En vooral, hoe pak je dat aan? Je gaat
naar huis met een compleet plan van aanpak zodat slaging gegarandeerd is.
http://laurahoekzema.nl/ is Coach & Trainer in haar eigen praktijk en bij Stichting
Breekjaar.

Spoken Word artiest
Chiem van Straaten

Gedichten en klimaat. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Niet veel, behalve
dan dat ze verenigd zijn in Chiem van Straaten, de spoken word artiest die tevens als
klimaatonderzoeker werkt. Door zijn kaarten op zowel de kunst als de wetenschap
te zetten hoopt Chiem ooit alle puzzelstukjes van ons bestaan te kunnen overzien.
Maar dat overzicht is nog ver te zoeken; erg succesvol is het nog niet gebleken.
Desondanks is hij hier om de Klimaatdialoog af te sluiten.

Het team van de Jonge Klimaatagenda
Bestuurslid Jongerenorganisaties &
Voorzitter werkgroep ‘Jonge Klimaatagenda’
Meike Go
Meike (25) is het aanspreekpunt voor onze
aangesloten en externe jongerenorganisaties.
Als voorzitter van de werkgroep ‘Jonge
Klimaatagenda’ is ze verantwoordelijk voor
de organisatie van de Klimaatdialogen en het
waarborgen van de relevantie van de Jonge
Klimaatagenda. Meike is bijna afgestudeerd
en is gek op surfen.

Aankomend bestuurslid Jongerenorganisaties
2018-2019
Mark Damen
Mark zal vanaf 1 november de werkzaamheden
van Meike overnemen als bestuurslid
Jongerenorganisaties. Van Mark ontvangen
jullie de uitnodigingen volgend jaar!

Aankomend bestuurslid Jonge Klimaatagenda
2018-2019 & nieuwe voorzitter werkgroep
‘Jonge Klimaatagenda’
Yara van Heugten
Yara zal vanaf 1 november de werkzaamheden
van Meike overnemen als bestuurslid Jonge
Klimaatagenda, en wordt dan tevens de
eindredacteur van de vernieuwde Jonge
Klimaatagenda.

Evenementen Jonge Klimaatbeweging
Evelyn Brakema
Evelyn (29) doet als arts een promotieonderzoek
naar longziekten in ontwikkelingslanden.
Raakvlak met duurzaamheid is de preventie
van longziekten door alternatieven te bieden
voor het koken op hout: dit vermindert niet
alleen de luchtvervuiling binnenshuis, maar
kan ook ontbossing op grote schaal tegengaan.

Evenementen Jonge Klimaatbeweging
Marjolein Evers
Marjolein (27) is werkzaam als business controller
bij ProRail en daarnaast is ze vrijwilliger bij de
Daklozenopvang in Amsterdam. Afgelopen
jaar deed ze onderzoek naar koraal en manta
roggen rondom de eilanden van Indonesië.
Naast de schoonheid van de oceaan, heeft ze er
schrikbarende aftakelingen van koraal gezien.
Marjolein hoopt haar passie voor duiken voor
altijd door te kunnen blijven zetten.
Themamanager Educatie
Linde Berg
Linde (27) werkt bij de Green Office in
Wageningen en bij de Coöperatie Leren
voor Morgen in Utrecht. In haar vrije tijd is ze
het liefste aan het sporten, op reis of lekker
buiten in de natuur. Ze vindt het belangrijk
om duurzaamheid integraal in het onderwijs
te verankeren en gaat graag met jullie in
gesprek over hoe we dit in Nederland het
beste kunnen aanpakken.

Themamanager Voeding
Henrieke Paul
Tijdens de studie ‘Bodem, water, atmosfeer’
ontdekte Henrieke (28) haar interesse in
duurzaam bodemgebruik en voedselzekerheid.
In het werk is ze, als bodemkundige, het liefst
bezig met het verbeteren van de bodem- en
waterkwaliteit in de landbouw samen met
boeren. In haar vrije tijd stapt ze op de fiets,
brouwt ze haar eigen bier en is ze druk met
haar balkonmoestuin.
Themamanager Mobiliteit
Timo Maas
Timo (25) studeerde milieuwetenschappen
en sociale geografie. Als onderzoeker bij het
Rathenau Instituut kijkt hij naar hoe (nieuwe)
innovatieprocessen zich afspelen. In zijn vrije
tijd is Timo op de tennisbaan of in de bioscoop
te vinden.

Themamanager Wonen
Thijs van Tetering
Thijs (27) studeerde Architectuur aan de TU/e
en werkt momenteel als architect in opleiding
bij een Eindhovens architectenbureau. Ook
is hij architectuurrondleider bij het Van
Abbemuseum en heeft hij zijn eigen bedrijf
onder de naam Studio Dingeman. In zijn vrije
tijd gaat Thijs graag mountainbiken.

Themamanager Werken
Rik van Huik
Rik (26) specialiseerde zich tijdens zijn studies
milieu-maatschappijwetenschappen
en
sustainable business & innovation in duurzame
zakelijke mobiliteit en geeft hier nu advies in
bij 3pm. Hij rijdt graag hard op fiets, skate en
schaats.

De Klimaatdialoog wordt begeleid door deze facilitators:

Marieke Doelman - thema Werken
Marieke heeft politicologie gestudeerd (in Maastricht
en Londen), in het bestuur van AIESEC Nederland
gezeten, en nagedacht over de maatschappelijke
toepassing van Big Data gedurende haar tijd bij
de Nationale DenkTank. Na haar studententijd is
ze aan de slag gegaan als strategie consultant bij
McKinsey, en inmiddels werkt ze als Organization
Developer bij Coolblue. Buiten haar werk houdt
ze van wielrennen, hockeyen, het bijwonen van
concerten, en natuurlijk ook van lekker eten, drinken,
reizen en af en toe een Netflix avondje op de bank.

Michelle Smid - thema onderwijs
Michelle Smid werkt momenteel als
projectmanager bij Frisse Blikken en is al een
aantal jaar met duurzaamheid bezig. Dit uit
zich bijvoorbeeld in het eten van weinig tot
geen vlees, het minimaliseren van vliegreizen,
het kopen van tweedehands kleding en
producten en het drinken van havermelk
cortado’s ;) Omdat ze merkte dat ze zich hier
ook op professioneel vlak meer mee bezig
wilde houden focust ze zich binnen haar werk
inmiddels volledig op het binnenhalen en
uitvoeren van duurzaamheidsklussen. Voordat
Michelle bij Frisse Blikken aan de slag ging was
ze deelnemer van de Nationale Denktank
‘16, dat jaar gericht op het Nederlandse
Beroepsonderwijs, waarna ze één van de
oplossingen die de DenkTank toen bedacht
als zzp’er verder heeft uitgedacht en opgezet.

Anouk in ‘t Veld - thema Wonen
Als CSR Officer is Anouk verantwoordelijk
voor het realiseren van de duurzaamheidsambities van The Student Hotel. In deze
snelgroeiende organisatie probeert zij te
laten zien dat duurzaam bouwen en het
nastreven van een sociale missie, resulteert
in korte- en lange termijn waardecreatie.
Met een passie voor innovatie, krijgt ze veel
energie van samenwerken en het testen
van nieuwe ideeën.

Julie van de Broek d’Obrenan Thema Voeding
Julie van den Broek d’Obrenan is 29 jaar en
woont in Amsterdam. Ze werkt als consultant
bij Kirkman Company en houdt zich bezig met
vraagstukken rondom organisatie verandering.
Voor haar zijn dat het liefst maatschappelijke
vraagstukken waar een creatieve oplossing
voor gezocht moet worden.

Locatie - Greenchoice Rotterdam
Deze tweede Klimaatdialoog wordt gehouden in Greenchoice Rotterdam,
een locatie in hartje centrum Rotterdam. Nog niet zo lang geleden verhuisde
Greenchoice naar een prachtig monumentaal pand. Enige grote nadeel: het
pand had energielabel F. Aan Greenchoice de uitdaging om hier verbetering in te
brengen. Met goede isolatie, slimme technologieën en o.a. 160 zonnepanelen op
het dak is het gelukt om energielabel A te behalen. Een ideale inspirerende locatie
voor de Klimaatdialoog.
*JKB 2019*
In mei 2019 zal er weer een evenement georganiseerd worden. En in oktober 2019
wordt de vernieuwde Jonge Klimaatagenda uitgegeven. Alle deelnemende en
aangesloten organisaties zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Dan zien we
jullie graag terug!
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