Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019 zoekt deelnemers en
vraagstukken
Welke young professional uit jouw organisatie doet mee in het Climate Campusteam? En welke
vraagstukken dienen we als Climate Campus in?
Aanmelden vóór 1 april a.s.!
Kunnen we voor 31 maart 2019 een Climate Campus team van tenminste 6 young professionals
formeren vanuit de organisaties van Climate Campuspartners: bedrijven, overheden en
kennisinstellingen? Om komend voorjaar (of najaar) in een multidisciplinair team te werken aan een
concrete oplossing voor een klimaatbestendige stad? Dat is de oproep van Climate Campuspartner
Royal HaskoningDHV naar aanleiding van de nationale klimaatadaptatiechallenge 2019.
Ten tweede worden overheden, bedrijven en organisaties opgeroepen om vraagstukken in te dienen
en als dossierhouder op te treden. Ook dat kunnen we als Climate Campuspartners doen.
Achtergrond
Het Nationaal Water Traineeship organiseert de Nationale Adaptatie Challenge 2019. Vorig jaar
deden 18 young professionals uit 11 organisaties mee in 3 teams en werkten 4 maanden aan een
adaptatie challenge. Voor de Challenge werken de deelnemers in multidisciplinaire teams aan
actuele vraagstukken rond de klimaatbestendige stad. Deze vraagstukken kunnen ook worden
ingediend door bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
De Nationale Klimaatadaptatie Challenge 2019, wat houdt het in?

Zo doe je mee
Je kunt je vóór 1 april as. aanmelden via het webportaal
www.NationaleKlimaatadaptatieChallenge.nl.
Je wordt gevraagd de volgende keuze te maken:
o
o

Ik reageer namens een organisatie en ik heb een vraagstuk
Ik ben een young professional en ik wil meedoen met de challenge

Daarna komt de vraag “Wat wil je ons melden?” Met jouw motivatie kun je opvallen om
geselecteerd te worden, zowel als young professional en/of trainee en als de aanbieder van een
vraagstuk. Je valt extra op door je zowel namens de organisatie aan te melden als namens Climate
Campus.
Het is aan de organisatie van de Nationale Klimaat Adaptatie Challenge om young professionals en
vraagstukken te selecteren en teams bij de vraagstukken te formeren. Wellicht maakt de aanmelding
namens Climate Campus het makkelijker om een gevarieerd, multidisciplinair team op de been te
brengen. En dat is interessant.
Investering
Bij de aanmelding wordt gevraagd van de deelnemende organisatie om per deelnemer 1000 euro te
investeren. Wie een vraagstuk indient, moet bereid zijn om te investeren (ca. 3000 euro per
vraagstuk), mocht het vraagstuk worden geselecteerd. Daarnaast wordt 16 uur tijd gevraagd van de
deelnemende organisatie ter begeleiding van het team dat met jouw vraagstuk aan de slag gaat.
Mochten er financiële belemmeringen zijn voor kleinere organisaties, laat het tijdig weten aan het
Climate Campusbureau z.s.m. doch uiterlijk medio februari). Dan is er nog tijd om een oplossing te
zoeken.
Vragen? Stel ze aan initiatiefnemer Nanco Dolman. Je kunt Nanco bereiken via Betty de Groot,
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Denk intussen na over onderstaande vragen en reageer voor 1 april as.!
1- Welke actuele vraagstukken kunnen we als Climate Campuspartner indienen?
2- Welke professional of trainee vanuit jullie organisatie zou je willen voorstellen?
Quirine van der Meer, Trainee Strategie en Beleid - Klimaat Actief
Waterschap Drents Overijsselse Delta
“Bij het Waterschap werk ik veel samen met young professionals bij
overheden. Als organisaties van Climate Campus zich gaan aanmelden,
wordt de kans groter dat er echt een multidisciplinair team ontstaat van
andere organisaties dan alleen overheden. Dat spreekt mij aan! Je leert
dan vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar Klimaatadaptatie.”

