Binckse toekomstmakers
Maak jij het verschil?

Wil jij…
•
•
•

… de impactmaker in jezelf ontwikkelen?
… bouwen aan je eigen toekomstbeeld?
… gezellige én inhoudelijke vrijdagmiddagborrels?

Meld je dan aan voor Binckse Toekomstmakers! Samen met een groep
gemotiveerde jongeren gaan we in drie sessies op bijzondere locaties
aan de slag voor een duurzame toekomst. We laten ons inspireren en
uitdagen door drie sprekers uit De Duurzame Jonge 100.

Kick-off!
25 februari 2022 van 15:30-18:00
Apollo14 - De Kompaan

Impact maken: Hè, wat?
We starten op Apollo14:
Dé hub voor impact start-ups in
de Binckhorst
In gesprek met Marga Witteman
(Urgenda) over ‘alle bomen een
tweede leven’.
Op bezoek bij lokale bierbrouwerij
De Kompaan. Voor hun verhaal én
een goede borrel.
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8 april 2022 15:30-18:00

Impact maken: Wie? Ik?
In gesprek met Erwin v.d. Zwaag over hoe jij in jouw rol in
jouw omgeving het verschil kunt maken. Erwin is eigenaar en
oprichter van het bedrijf Waste Works.

20 mei 2022 15:30-18:00

Impact maken: Samen vooruit!

In gesprek met Lisanne van Oosterhoud over de kracht van
communities. Lisanne is onder andere track leader bij
World Food Forum Youth Action en oprichter van Green
Impact Network Zoetermeer.

Aan de slag!
Omdat je door praten het verschil niet maakt, krijgen de deelnemers
tijdens dit traject de mogelijkheid om concreet aan de slag te gaan met
een uitdaging in de Binckhorst die past bij hun beeld van een
duurzame toekomst. De groep kiest dus zelf met welke uitdaging ze
aan de slag gaan. We laten zien hoe je met elkaar zichtbaar het
verschil kunt maken. De ervaringen delen we op ImpactFest 2022, hét
interactieve impact-evenement van Europa. ImpactFest vindt plaats op
11 oktober in Den Haag.

Binckse toekomstmakers
Maak jij het verschil?

In het kort

Wat bieden we jou?
Drie sessies. Elke sessie in gesprek
met een boeiende spreker over een
thema rond impact maken.

Elke sessie een bezoek aan een
impactondernemer in de Binkchorst.
De mogelijkheid om samen met
anderen te werken aan een concrete
uitdaging.
Het vergroten van je netwerk in
gezellige borrels.

Voor wie?
•
•
•

Jongeren van 18 t/m 35 jaar
Gemotiveerd om bij te dragen aan een
duurzame toekomst
Tof als je woont, werkt of leert in of nabij
de Binckhorst, maar dit is geen vereiste

Wanneer?
Eens in de 6 weken op vrijdag
van 15:30 tot 18:00
•
•
•

25 februari
8 April
20 mei

Vragen? Mail naar kip.binckhorst@gmail.com.
Enthousiast geworden? Scan de QR-code of klik op
deze link en meld je aan!
De sessies worden in lijn met de dan geldende coronamaatregelen georganiseerd. We
zetten in op fysieke meetings, mogelijk in aangepaste vorm.

