
EEN INTERACTIEF PROGRAMMA VOOR
UW YOUNG PROFESSIONALS

KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ANDERE BEDRIJVEN
SAMENWERKEN MET YOUNG PROFESSIONALS UIT ANDERE SECTOREN
PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Organisatie Mede mogelijk gemaakt door

CROSS-SECTORALE KANSEN BENUTTEN
TUSSEN DE 5 SECTOREN



 CROSS-SECTORALE KANSEN BENUTTEN

Het doel van de Klimaatakkoord Expeditie is om met de interdisciplinaire 
kennis van verschillende sectoren tot nieuwe inzichten te komen en cross- 
sectorale samenwerkingen te bevorderen. 

Het Klimaatakkoord is langs traditionele sectoren opgesteld, maar veel oplossingen ontstaan 
juist door cross-sectorale samenwerking. Veel sectoren hebben elke dag met elkaar te maken, 
maar weten vaak niet wat er speelt bij de ander. Door elkaar beter te begrijpen en van elkaar 
te leren kunnen meer doelstellingen uit het akkoord worden gehaald. In deze Expeditie krijgen 
uw jonge medewerkers meer inzicht in de kansen die andere sectoren uw organisatie bieden.

Samenwerken met andere sectoren
Tijdens de Klimaatakkoord Expeditie krijgen uw young professionals een kijkje in de keuken 
bij bedrijven uit de 5 sectoren en werken samen met andere young professionals aan 
oplossingen voor actuele uitdagingen uit het Klimaatakkkoord. Naast de kennis die zij 
opbouwen ontstaat er ook een waardevol netwerk waarmee zij ook in de toekomst kunnen 
blijven samenwerken.

Wat levert het uw bedrijf op?

Uw young professionals leren het Klimaatakkoord kennen
U krijgt meerdere oplossingen voor uw eigen uitdaging
Nieuwe inzichten om cross-sectorale kansen te ontdekken



De Klimaatakkoord Expeditie biedt uw young professionals een inhoudelijk 
programma waarin zij samen met jonge medewerkers van andere bedrijven 
cross-sectorale kansen ontdekken.  

In 6 maanden tijd komen alle young professionals 1x per maand bij elkaar, steeds bij een 
ander deelnemend bedrijf. In een interactief, creatief en geheel verzorgd programma maken 
de deelnemers kennis met elkaar, het Klimaatakkoord en de uitdagingen per sector. Elk bedrijf 
host één event op locatie en mag zelf één actuele uitdaging presenteren, waarvoor alle 
deelnemers samen oplossingen bedenken. 

Het traject
De Klimaatakkoord Expeditie begint met een kickoff waar de deelnemers elkaar leren kennen 
en het Klimaatakkoord in zijn geheel wordt toegelicht. Vervolgens komen alle deelnemers 
één keer per maand samen bij een van de deelnemende bedrijven. Dat bedrijf schets de 
uitdagingen van de sector en legt een actuele eigen uitdaging voor aan de deelnemers, 
die daar in teams oplossingen voor bedenken.

Medemogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vindt het belangrijk dat de cross-sectorale 
samenwerking tussen de klimaatsectoren wordt verbeterd. Daarom biedt het ministerie 
5 bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan het Klimaatakkoord de kans om tegen 
een gereduceerd tarief 2 young professionals mee te laten doen en een eigen uitdaging 
te presenteren. Van elk betrokken Ministerie zal één young professionals worden afgevaardigd 
om samen met de young professionals van de deelnemende bedrijven samen te werken. 

 HOE WERKT HET

Kickoff 
middag

Toelichting 
klimaat- 
akkoord

Elkaar leren
kennen

Elektriciteit

Toelichting 
sector

cross- 
sectorale 
brainstorm

Industrie

Toelichting 
sector

cross- 
sectorale 
brainstorm

Gebouwde 
omgeving

Toelichting 
sector

cross- 
sectorale 
brainstorm

Landbouw 
landgebruik

Toelichting 
sector

cross- 
sectorale 
brainstorm

Mobiliteit

Toelichting 
sector

cross- 
sectorale 
brainstorm

SEP 2020 OKT 2020 OKT 2020 NOV 2020 DEC 2020 DEC 2020
DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6



 DEELNAMEMOGELIJKHEDEN

Uw deelname
Per sectortafel kan één bedrijf, die zich aan het Klimaatakkoord heeft gecommitteerd, aan 
de Expeditie deelnemen. Als deelnemend bedrijf laat u 2 young professionals deelnemen, 
host u één event op locatie en levert u een eigen bijdrage van in totaal slechts € 3.000 
excl. BTW. Ook krijgt u de mogelijk om een eigen actuele uitdaging in te brengen. 

Wat kunt u verwachten?
Een geheel verzorgd traject waarbij uw young professionals de uitdagingen van het klimaat-
akkoord leren kennen en in cross-sectorale teams samenwerken om hier nieuwe oplossingen 
voor te bedenken. Uw young professionals kunnen zich zowel persoonlijk als professioneel 
ontwikkelen en ontmoeten gelijkgestemde uit andere sectoren.

Geheel verzorgd traject

SustainableMotion organiseert de Expeditie in samenwerking met het 
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

SustainableMotion organiseert elke dag op locatie
U wordt geassisteerd bij het formuleren van uw uitdaging
Uw young professionals worden het hele traject begeleid

Bent u enthousiast?
Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u contact opnemen met:

SustainableMotion
Vincent van Velzen
T 020 358 59 63
info@sustainablemotion.nl
sustainablemotion.nl




