Circular@WUR JONGEREN EVENT
Datum:
Tijd:
In samenwerking met:
Format:
Locatie:

VRIJDAG 18 MAART 2022
16:00 – 17:30
(OFFLINE | 09:00 – 17:30 / ONLINE | 16:00 – 17:30)
UN jongeren vertegenwoordigers
Hybride
Wageningen Campus: Lumen en Impulse

OFFLINE – Dompel jezelf onder in de wereld van
de circulariteit
09:00 -09.20

Registratie, Gebouw Lumen, Wageningen Campus

Start met koffie/thee en de mogelijkheid om andere deelnemers, sprekers en
organisatoren te ontmoeten.
09:20 – 10:00

Wat kies jij?

Start van de dag met zogenaamde ‘Ongemakkelijke vragen’. Wat zou jij doen als je een
keuze moest maken over vragen die eigenlijk te pijnlijk zijn om over na te denken?
10:00 – 10:40

Inspiratiecollege circulaire samenleving

Een Hoogleraar van WUR die zich bezighoudt met de circulaire samenleving geeft een
introductie college over de obstakels en de mogelijkheden van een circulaire
samenleving.
10:40 – 11:00

Pauze

11:00 – 11:20

Kracht van je stem

Jongerenvertegenwoordiger biodiversiteit en voedsel voor de Verenigde Naties, Evi Vet,
geeft een prikkelend college over de kracht van jouw mening.
Evi reist als jongerenvertegenwoordiger door het land om te luisteren naar jongeren en
hun meningen, visies en zorgen. Ze neemt wat ze hoort vervolgens mee naar de
nationale en internationale top over dit onderwerp.
11:20 – 11:45

Uitleg moonshot idee & presentatie training

Wat is een moonshot idee precies? Een korte uitleg over de workshop die na de lunch
plaats vindt. Hier worden jullie in groepjes opgedeeld en kan het brainstormen beginnen.
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11:45 – 12:45

Lunch

Tijdens de lunch wandelen we naar Impulse, hét ontmoetingscentrum op Wageningen
Campus.
12:45 – 14:30

Moonshot workshop

Jullie worden in groepjes ingedeeld en dan kan het brainstormen beginnen.
De kans om een geniaal concept uit te werken tot een concreet plan! Probeer zo ver
mogelijk ‘out of the box’ te denken, geen idee is te gek.
14:30 – 15:30

Presentaties

De groepjes gaan de moonshot ideeën aan elkaar presenteren. Van alle concepten gaan
er 4 groepjes door naar de finale in de live uitzending.
15:30 – 16:00

Pauze

Gebruik de pauze om nog even verder te werken aan je presentatie of om te ontspannen
en de jongeren van andere groepjes te spreken.

ONLINE – Verwonder
16:00 -16:15

Introductie

Interactieve introductie om de kijkers thuis te verbinden met de deelnemers die live
meedoen, inclusief beelden van de dag.
16:15 – 16:45

Finale Moonshot idee

Van de deelnemers die de workshop ‘ontwerp een moonshot concept’ hebben gevolgd
zijn er 4 groepjes door naar de finale. Luister en laat je verwonderen!
16:45 – 17:00

Muziek

Terwijl de jury in beraad gaat over het beste moonshot idee kunnen jullie genieten van
een nummer speciaal geschreven en gecomponeerd voor dit event. In ieder geval met
Malick Faye!
17:00 – 17:20

Interactieve presentatie

Hoe ziet de toekomst eruit als deze compleet circulair zou zijn? Een interactieve
presentatie over een positief toekomstbeeld.
17:20 – 17:30

Uitkomst jury

Welk moonshot concept wint de ‘Earthshot prijs’ voor de meest geniale, ambitieuze (en
radicale) oplossing voor een circulaire samenleving. De winnaars mogen hun concept ook
pitchen aan gerenommeerde onderzoekers (onder andere) tijdens het internationale
event Circular@WUR, in april in Wageningen.
17:30

Afsluitende woorden

Afronding van de dag met de interactieve vraag: Wat doe jij voor een circulaire
samenleving?
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