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WIJ DANKEN ONZE

PARTNERS
Arminius Rotterdam
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu
Vandebron
Studio Anima
Studio Migle

JELMER MOMMERS
De Correspondent
Jelmer schrijft over klimaat, duurzaamheid 
en energie. Hij onderzoekt alledaagse en 
innovatieve oplossingen en houdt daarbij 
de economische en politieke werkelijkheid 
in beeld.

SANDRA BECKERMAN
Kamerlid SP
Sandra zet zich in voor een duurzaam 
Nederland. Ze is kamerlid namens de SP en 
was voorheen voorzitter van de Groningse 
Statenfractie. Ze maakt graag vaart met 
de transitie van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energie. 

RUUD KOORNSTRA
Energiecommissie
Ruud is sinds januari dit jaar geïnstalleerd 
als eerste Energiecommissaris van 
Nederland. Zijn taak is om voor een veel 
ambitieuzer transitieprogramma van fossiel 
naar schoon te zorgen.

KIRSTEN SCHUIJT
Directrice WNF
Kirsten is sinds juli dit jaar directrice van 
het Wereld Natuur Fonds. Kirsten pleit voor 
een ministerie voor leefomgeving, natuur 
en voedsel.

Op de Jonge 
Klimaattop hebben 
we een breed 
scala aan sprekers 
die workshops, 
inspiratiesessies of 
roundtables zullen 
verzorgen. Het 
volledige programma 
is te vinden vanaf 
bladzijde 6.

SPREKERS

MARCEL BEUKEBOOM
Klimaatgezant
Marcel is werkzaam bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Als klimaatgezant 
vertegenwoordigt hij Nederland tijdens 
internationale klimaatonderhandelingen 
en bezoekt hij regelmatig gebieden en 
projecten.

DELFT HYPERLOOP 
INNOVATION HUB

Charlotte Meerstadt  & 
Jelle van der Zon
De Hyperloop is een conceptueel high-
speed transportsysteem met buizen die 
onder lage druk staan waarin capsules met 
passagiers of vracht reizen.
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ARMINIUS ROTTERDAM

DE LOCATIE
Arminius is een unieke, historische locatie  met veel verschillende 
zalen. Arminius signaleert maatschappelijke ontwikkelingen op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau en initieert en faciliteert het debat 
hierover in Rotterdam. Als je niet weet waar je moet zijn, check dan deze 
plattegrond en het programma.

Grote zaal

Raadszaal

Hal

Begane Grond

Eerste Verdieping

Trap

Bovenzaal 1

Bovenzaal 2

Grote zaal
Hier vindt zowel de opening als de afsluiting plaats. 
Daarnaast zullen hier verschillende inspiratiesessies 
plaatsvinden.
 
Raadszaal 
In de raadszaal, gelegen vlak naast de Grote Zaal, zullen 
alle workshops van de dag plaatsvinden. 
 
Commissiekamer 
In de Commissiekamer zullen de Roundtables plaatsvin-
den. Hier is plek voor maximaal twintig mensen, zodat 
we echt in gesprek kunnen gaan. 
 
Bovenzaal 1 
In Bovenzaal 1 (de grotere Bovenzaal) zullen er break-
out sessies over de Jonge Klimaatagenda plaatvinden. 

Bovenzaal 2 
In Bovenzaal 2 (de kleinere Bovenzaal) zullen er break-
out sessies over de Jonge Klimaatagenda plaatvinden. 
 
Hal 
Hier kun je de gehele dag terecht voor koffie en thee. 
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Grote hal

Koffie  
corner

 

Inspiratiesessie
Ruud Koornstra

Wat kunnen we verwachten 
van komend kabinet?

Grote Zaal

Opening
Marcel Bamberg

Inspiratiesessie
Kirsten Schuijt 

Het leven in 2050

Afsluiting
Marcel Bamberg

Borrel

Inspiratiesessie
Marcel Beukeboom

Mondiale klimaatactie in 
een (steeds) veranderende 

wereldorde

Inspiratiesessie
Charlotte Meerstadt & 

Jelle van der Zon
Hyperloop Innovation Hub 
Delft: hoe gaat de toekomst 

er uit zien?

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30 

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00

17.00 - 17.15

17.15 - 17.30

17.30 - 17.45

17.45 - 18.00

18.00 - 18.10

18.15 - 18.30

13.15 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.15

18.30 - 19.00

DE JONGE KLIMAATTOP

PROGRAMMA
Op de volgende bladzijdes staat het programma van de Jonge Klimaattop.  
De activiteiten zijn verdeeld over de verschillende zalen van Arminius. De 
sessies zullen tegelijkertijd plaatsvinden. Je hebt dus de mogelijkheid om 
zelf te beslissen bij weke onderdelen je wilt aansluiten. Let dus goed op 
de tijd wanneer de sessies beginnen en eindigen.

Er is keuze uit verschillende workshops, inspiratiesessies, break-out sessies 
voor de Jonge Klimaatagenda en roundtables.

Keynote
Jelmer Mommers
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Raadszaal

Workshop 
VN Jongerenvertegen-

woordigers
Wat gebeurt er op een 

klimaattop?

Workshop 
Menno van Dam

AppRuption
Productontwikkeling: van 

idee naar product

Workshop 
Linda van Roij

Zaailingen
Bereken je eigen 

milieuimpact

Workshop 
Project CeCe

Duurzame fashion hoeft 
niet duur te zijn

Workshop 
VN Jongerenvertegen-

woordigers
Wat gebeurt er op een 

klimaattop?

Workshop 
Manu Busschots

Hoe praat ik met mijn 
vrienden over klimaat-

verandering?

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

14.50 - 15.05

15.05 - 15.20

15.25 - 15.40

15.40 - 15.55

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30

16.35 - 16.50

16.50 - 17.05

17.10 - 17.25

17.25 - 17.40

14.45 - 14.50

15.20 - 15.25

15.55 - 16.00

16.30 - 16.35

17.05 - 17.10

Commissiekamer

Roundtable
Vandebron 

Hoe duurzaam onder-
nemerschap kan bijdragen 

aan de energietransitie

Roundtable
Floating Farm

Roundtable 
Sandra Beckerman

Kamerlid SP 
Gronings gas en de fossiele 

lobby

Roundtable 
De Delft Hyperloop 

Innovation Hub

Roundtable
Toekomststoel

Roundtable 
Marcel Beukeboom

Klimaatgezant

Bovenzaal 1

Break-out sessie
Mobiliteit

Break-out sessie
Voeding

Break-out sessie 
Wonen

Bovenzaal 2

Break-out sessie
Werken

Break-out sessie
Onderwijs

14.15 - 14.30

14.30 - 14.45

14.45 - 15.00

15.00 - 15.15

15.15 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30 

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00

17.00 - 17.15

17.15 - 17.30

17.30 - 17.45

De break-out sessies zullen een uur duren en zich focussen op wat er 
deze kabinetsperiode moet gebeuren om de doelstellingen van de Jonge 
Klimaatagenda te halen in 2050. Ze zijn opgesplitst in de vijf thema’s van 
de Jonge Klimaatagenda. Het zullen interactieve sessies zijn waarin je 
actief kunt participeren bij het aanvullen van de Jonge Klimaatagenda. 
Zie pagina 10 voor uitleg over hoe de Jonge Klimaatagenda is ontstaan.

De break-out sessies zullen worden begeleid door Talitha Muusse, Jaimy 
Nijnens en Ilyes Machkor.
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De Jonge Klimaatagenda is een 
visiedocument waarin wordt 

beschreven hoe wij als jongeren een 
duurzame toekomst in 2050 voor ons 

zien. Het is een jonger, ambitieuzer 
alternatief voor de Energieagenda van 

de Nederlandse Overheid. Het halen 
van de Parijsdoelen en de energietransitie 

zullen het leven van jongeren ingrijpend 
veranderen. We gaan anders wonen, werken 

eten en ons verplaatsen en daar hoort ook ander 
onderwijs bij. De stem en visie van jongeren is hierbij 

van groot belang. Wij vinden dat jongeren mee moeten 
beslissen over hun eigen toekomst. 

In aanloop naar de Jonge Klimaattop heeft de JKB op 7 augustus 
en 4 september twee Klimaatdialogen georganiseerd. Tijdens deze 

dialogen zijn we in gesprek gegaan met zoveel mogelijk jongerenorganisaties 
en hebben we hun input verzameld als voorbereiding op de Jonge Klimaattop. 
Zo creëren we een breed draagvlak voor onze klimaatagenda en kunnen we 
spreken met één stem

.

 

De volgende jongerenorganisaties schrijven mee aan de Jonge 
Klimaatagenda: DWARS, De Windkuikens, Enactus, FNV Jong, FUTUR, 
IFMSA-NL, ISO, JMA, Jong Aedes, Jong BNSP, Jong Bouwend Nederland, 
Jong Rabo, Jong Warmtenetwerk, Jong ZLTO, Jonge Democraten, Jonge 
Socialisten, Jonge Socialisten Rijnmond, Jongerenbeweging Oppositie, 
Jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling naar de VN, JongR, 
LAKS, LSVB, NJR, PINK!, Rover Jong, SAMEEN Amsterdam, Slow Food Youth 
Network, Studenten voor Morgen en VCP Young Professionals.

“Jongeren moeten een stem 
krijgen. Het gaat tenslotte over onze 
toekomst”

DE  
AGENDA

Wie schreven er mee?
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Wij, jongeren, zijn de generatie die
moet leven met de gevolgen 
van klimaatverandering. In een 
samenleving waarin de wereld 
van morgen in handen ligt van 
de politici en beleidsmakers 
van vandaag is het ongekend 
belangrijk dat onze stem gehoord
wordt. De Jonge Klimaatbeweging 
behartigt de duurzame belangen 
van jongeren bij overheid en 
politiek. We gaan hierin voorbij 
aan ideologie. De noodzaak 
van klimaatactie is niet links of 
rechts, progressief of conservatief. 
We proberen op een positieve 
manier iedereen te betrekken bij 
de overgang naar een duurzame 
wereld. Dit doen we onder andere 
door gesprek aan te gaan met 
politici en beleidsmakers. Maar 
ook door

het uitvoeren van verschillende 
acties zoals het organiseren 
van de Jonge Klimaattop. We 
streven naar een wereld waarin 
de belangen van jongeren en de 
aarde vanzelfsprekend worden 
meegenomen in het vormen 
van de toekomst. Wij willen een 
inclusieve maatschappij waarin 
jongeren zeggenschap hebben 
over het verduurzamen van de
samenleving.
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Wij  
gaan 
door
U ook?
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