Wat wordt jouw bijdrage
aan een duurzamer Nederland?
Ontwikkel je leiderschap. Werk aan duurzame projecten.
Vaar mee op de Energieboot!
Waarom bestaat de Energieboot?
Klimaatverandering is een van de grootste
uitdagingen van onze generatie. Wordt jij
soms ook overvallen door het gevoel van
machteloosheid? Vraag je je weleens af: “Wat
voor impact kan ik hebben?”
Wij geloven dat jij, als young professional, de
kracht bent die vanuit jouw organisatie de
duurzame transitie kan versnellen.
Wil jij het tij keren?
Dan is de energieboot de plek voor jou!

Wat is de Energieboot?
De Energieboot is hét leiderschapsprogramma voor
young professionals die (willen) werken aan de
energietransitie in Nederland. Tijdens dit traject
reis je naar inspirerende locaties om duurzaam
persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en samen
te werken aan innovaties die de energie-transitie
versnellen. In 2019 vaart de Energieboot voor de zesde
keer naar het Springtij Forum op Terschelling. Hier
komt een community van duurzame koplopers bijeen
die met elkaar de koers bepalen, kennis delen en
impact creëren. Wij geloven dat young professionals
hier een nieuw geluid moeten laten horen.

Maak jij Nederland duurzamer?
Meld je dan voor 1 juli aan via
de website: www.deenergieboot.nl
of stuur een mailtje:
energieboot@frisseblikken.com

Wat levert de Energieboot
op?
• Wordt geïnspireerd door
duurzame koplopers, bedrijven en
ondernemers.
• Ontwikkel je eigen
leiderschapskwaliteiten en
vergroot je duurzame impact op
de energietransitie.
• Zet jouw innovatiedrang om naar
concrete ideeën om verandering
te realiseren!
• Wordt onderdeel van een grotere
community van sustainable
young professionals, bestuurders
en beslissers uit het bedrijfsleven
en de politiek.
• Beleef een bijzondere en
onvergetelijke ervaring die je
nog lange tijd van energie zal
voorzien!

Game On
Ervaar de uitdagingen
waar wij de komende
25 jaar voor staan in
een serious game.

5 september 2019
(1 dag)

Energy Island
@Springtij
Stap aan boord van
de Energieboot en
zeil naar Terschelling
voor een onvergetelijk
vierdaags programma
in samenwerking met
het Springtij Forum

26 t/m 29 september
2019 (4 dagen)

Fris Weekend
Een halfjaar na de
Energieboot is het tijd
om stil te staan bij
ons eigen duurzame
gedrag omringt door
natuur op Landgoed
Roggebotstaete

Maart 2020
(2 dagen)

Deelnemersopties:

Daar krijg je voor:

Pakket 1: Kick-off +
Energieboot
€ 2100,- excl. BTW per
persoon

• Deelname aan de serious
game t.w.v 750 euro p.p
• Deelname aan het
Energieboot programma van
26 t/m 29 september ‘19
• Toegang tot Springtij
Forum gedurende verblijf op
Terschelling t.w.v. 1.250 euro
• Overnachtingen van 26 t/m 29
en optioneel 25 september
• Ontbijt, lunch en diner tijdens
verblijf op De Energieboot
• Retour overtocht per zeilboot
van en naar Terschelling
• Optioneel: Deelname aan het
FRIS weekend

Pakket 2: Pakket 1 + FRIS
Weekend
€ 2500,- excl. BTW per
persoon

De Energieboot 2019 is
een initiatief van:

Talitha Muusse &

De Energieboot breidt uit!
Werk mee aan 3 duurzame thema’s!
De circulaire économie
laat ons zien dat de oude manier
van grondstoffen onttrekken,
produceren en verspillen niet
meer kan. We zijn verbonden
met onze natuurlijke omgeving
en op zoek naar een nieuwe
balans tussen
ecologie en economie.
Denkkracht is nodig
om van ontwerp, productie
tot aan gebruik en
hergebruik onze
productketens opnieuw
in te richten zodat
zij waarde toevoegen in
plaats van onttrekken.
Maar hoe gaan we
dit doen?

Energie

In 2015 besloten 192 landen om de opwarming
van de aarde te beperken. Dat is het bekende
Klimaatakkoord van Parijs. Nederland tekende
dat akkoord ook. De uitdaging is enorm. We
moeten binnen een generatie de omslag zien
te maken naar een duurzaam en inclusief
energiesysteem.
Hoe kan Nederland in 2030 bijna
de helft (49 procent) minder
broeikasgassen uitstoten dan in 1990?
Kunnen wij als jonge generatie nog
ambitieuzer zijn? En hoe doen we
dit op een betaalbare en
eerlijke manier?

Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon
drinkwater uit de kraan komt. Dat we veilig
zijn achter onze dijken en duinen. Maar is
dit allemaal wel zo vanzelfsprekend?

Na het hoogwater in de winter van 2018 en de extreme
droogte in de zomer erna zijn we bewuster van het feit
dat schoon, veilig en voldoende water niet altijd
vanzelfsprekend is.

Circulair

Water

Verzilting lijkt meer en meer op te rukken, veenweidegebieden dalen
gestaag, regenbuien worden extremer, de zeespiegel veranderd.
Allemaal voorbeelden waar we rekening mee moeten houden.
Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig watersysteem?

Dit jaar zal De Energieboot zich namelijk niet alleen
maar op het thema energie richten maar ook op de
thema’s circulariteit en water. Voor het ontwikkelen van
nieuwe en innovatieve initiatieven, die daadwerkelijk impact
maken is kruisbestuiving nodig. Kruisbestuiving die
ontstaat wanneer je mensen vanuit verschillende
achtergronden, organisaties, generaties en sectoren
bij elkaar zet om één gezamenlijk doel na te streven,
namelijk het versnellen van de duurzaamheidstransitie.
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De Impact van 5 jaar energieboot

Bijzondere Gasten
In de afgelopen 5 jaar
hebben we o.a. Jan
Terlouw, Herman &
Herma Wijffels, Marjan
van Loon, Klaas van
Egmond & Jort Kelder
mogen ontvangen.

Totaal aantal
deelnemers
Ruim 250 young
professionals hebben
meegevaren met de
energieboot.

Organisaties &
bedrijven
In samenwerking
met >80 verschillende
organisaties en
bedrijven.

Community
Van +250 young
professionals en
executives die
werken aan de
energietransitie.

Impact van de energieboot
50 000 zonnepanelen, de
Raad van de Toekomst,
alternatieve munt
(groen geld), modulaire
woningen, petitie met 150
handtekeningen voor de
SER, fair verzekeringen, 20
nieuwe banen.

