
Denk mee, doe 
mee!

Sinds begin 2020 zoekt Cleantech Regio de verbinding met jongeren uit 
de regio over het RES-proces. Juist omdat in het overleg over de RES met 
overheden en maatschappelijk organisaties het jongerengeluid nauwelijks 
voor komt. Je hoort jongeren vaak weinig in de discussie over duurzaamheid, 
terwijl het vooral over hún toekomst gaat. Ze hebben wel degelijk een visie, 
maar die komt pas boven tafel als ze op de juiste manier worden benaderd. En 
volgens ons moet en kan dat anders.

In dit nieuwsbericht lees je wat we allemaal hebben gedaan afgelopen tijd 
en stellen we Jurjen van Weerdenburg, dé JongRES-vertegenwoordiger in de 
Cleantech Regio aan je voor. Dit alles om jongeren te enthousiasmeren nog meer 
met ons mee te laten denken en doen. Dus eerst een oproep: 
 
Denk mee, doe mee!
Ben je tussen de 16 en 26 jaar en woon je in de gemeente Lochem, Heerde, Epe, 
Brummen, Zutphen, Apeldoorn en Voorst? Doe je mee of wil je meer weten? 
Stuur mij een mail en wij gaan samen kijken wat wij voor de toekomst kunnen 
betekenen: cleantech@jongresnederland.nl. Daarnaast nodigen wij je uit om 
deel te nemen aan Whatsappgroep waar regelmatig op wat wordt gepost. 
In deze groep kan je verder discussiëren en/of ervaringen en houdt Jurjen je 
geïnformeerd en betrokken. Iedereen is welkom deel te nemen via de volgende 
link: https://chat.whatsapp.com/K4WXVGbbb9xEpAgQGaYUPC

https://chat.whatsapp.com/K4WXVGbbb9xEpAgQGaYUPC


Om jongeren te betrekken hebben wij de afgelopen periode een aantal 
concrete stappen gezet:

Swipocratie
Begin 2020 konden jongeren hun mening over energieopwek en 
-besparing geven via de Swipocratie. Via deze online tool kregen 
jongeren diverse klimaatdilemma’s voorgelegd en konden zij hun mening 
geven door alleen maar te swipen. Een soort Tinder, maar dan met opties 
over klimaatverandering. Zo kregen jongeren vragen voorgeschoteld 
als: ‘Zou je die verre vliegvakantie laten schieten om CO2 te besparen?’ 
En: ‘Wat heb je liever in jouw gemeente: 10 hectare zonnepanelen in het 
weiland of 1 grote windmolen?’ Door op deze manier te werken konden 
de jongeren gemakkelijk, snel en laagdrempelig meepraten en hun stem 
laten horen. Bekijk hier de resultaten.

Samenwerkingscoalitie met JongRES Nederland, NMG en Spectrum
Sinds juni 2020 zijn we momenteel actief in een samenwerkingscoalitie met JongRES Nederland, NMG en 
Spectrum om jongerenparticipatie op het thema energietransitie te stimuleren. 

Op dinsdag 1 december krijgen tweedejaars leerlingen Bestuurskunde van de hogeschool Saxion een 
gastcollege over de energietransitie. Charlotte en Michiel, die vanuit Spectrum betrokken zijn bij de 
JongRES, zullen de studenten meenemen in alles wat bij een complex maatschappelijk vraagstuk als de 
energietransitie komt kijken. Meer specifiek zullen zij zich richten op de rol van beleidsmiddelaar, een 
onafhankelijk en neutraal persoon die door de betrokken partijen wordt ingeschakeld om een kwestie 
te helpen oplossen. In dit college zal aan de hand van de energietransitie zowel de theorie, als ook de 
praktijk van de beleidsbemiddelaar behandeld worden. Op die manier krijgen studenten inzicht in de 
complexiteit van het onderwerp, hoe men alle stakeholders bij het onderwerp betrekt en wat er van een 
beleidsbemiddelaar wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Een mooie 
manier voor de studenten om de praktijk van de energietransitie beter te leren kennen, om te horen welke 
vaardigheden nodig zijn om iedereen te betrekken én om te ontdekken of zij hier toekomst voor zichzelf 
in zien! 
 

https://www.cleantechregio.nl/res/jongeren/downloads-documenten


Stadslab
Tweedejaars studenten van Saxion gaan aan de slag met een plan van aanpak voor jongerenparticipatie 
RES 2021. Ze doen onderzoek hoe je jongeren echt kan interesseren voor het klimaat en maken 
inzichtelijk welke wensen en behoeften er leven vanuit betrokken partijen, zoals gemeenten en provincie. 
Het jongerenonderzoek van NPRES zal in het onderzoek als input worden gebruikt. Bekijk hier het 
jongerenonderzoek van NPRES. Naar verwachting leveren zij deze aanpak in januari 2021 op, waarna we 
dit verder kunnen uitvoeren samen met onze jongerenvertegenwoordiger vanuit JongRES.

Regionale Stakeholdertafel 
In aanloop naar RES 1.0 heeft Cleantech Regio zogeheten Stakeholdertafels opgericht, zowel lokaal 
als regionaal. JongRES neemt zitting aan de regionale stakeholdertafel RES om de stem van jongeren 
te laten horen en dus te vertegenwoordigen in het regionale proces richting RES 1.0. Dit start eind 
november 2020 en loopt tot en met maart 2021.

Talkshow ROC Aventus
We nemen deel aan een talkshow met en voor studenten van ROC Aventus in januari 2021. ROC Aventus 
volgt regelmatig het leven van hun studenten via vlogjes en films. Ditmaal organiseren ze een talkshow 
en zijn wij gevraagd om aan te sluiten om te vertellen over de energietransitie en de RES. Samenwerken 
met allerlei maatschappelijk partners en organisaties is belangrijk voor het draagvlak onder onze 
inwoners en dus ook studenten. Samen zijn we de regio.

Jongerenatelier RESQ YOUR FUTURE
Op woensdagavond 7 oktober 2020 vond het jongerenatelier RESQ your future plaats. Tijdens deze avond 
liet Cleantech Regio jongeren tussen de 16 en 26 jaar door middel van het spelen van het ‘We Energy 
Game’ mee praten over de klimaatverandering. Hoe zien de gemeenten waar zij wonen er over 20 jaar 
uit? 

De jongeren werden door het spelen van de  
‘We Energy Game’ uitgedaagd om zich te buigen over de 
ingewikkelde duurzame energieopgave. Zij leerden hier alles 
over winst, balans, mensen, planeet, wetgeving of productie 
van duurzame energie oftewel de energiemix. Waar zet je 
windmolens neer en hoeveel zonnevelden moet je plaatsen 
om alles in balans te houden, zowel voor mensen, de planeet 
als het klimaat? Om hierachter te komen werden de jongeren 
verdeeld in subgroepen. Per subgroep gingen zij aan de slag 
om de energiemix los te laten op een stads- en dorpskaart. 
De jongeren probeerden hierin afwegingen te maken die 
leidden tot de gewenste balans.

https://www.cleantechregio.nl/res/jongeren/downloads-documenten
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En dan nu: maak kennis met Jurjen van Weerdenburg, onze 
JongRES-vertegenwoordiger!  

Maar wat houdt dit precies in? Eerst even voorstellen…
“Mijn naam is Jurjen van Weerdenburg, 25 jaar oud en dé JongRES-
vertegenwoordiger in de Cleantech Regio. 
 
Jong
Ik ben kort uit de schoolbanken, maar al volop bezig in het werkveld. 
Ik heb een master Sociale Geografie afgerond in 2019 en begin dit 
jaar begonnen met mijn eerste baan. Ik werk op projectbasis voor 
twee Brabantse gemeenten. Ik begeleid daar initiatiefnemers van 
kleinschalige ruimtelijke projecten, zoals de bouw van een woning. 
Meepraten in de Regionale Energiestrategie (RES)
In het klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot omlaag moet. Dit 
is nodig om de temperatuur met minder dan 2 graden Celsius te 
laten stijgen. Regio’s en gemeenten zijn inmiddels aan de slag om de 
opgave van het klimaatakkoord handen en voeten te geven. Daarvoor 
wordt in elke regio een Regionale Energie Strategie opgesteld. Hierin 
staat waar duurzame zonne- en windenergie opgewekt kan worden. 
 
Er gelden strenge voorwaarden om een windmolen of zonneveld te 
bouwen. Het informeren en laten meepraten van omwonenden hoort hierbij. Hier word ik enthousiast 
van. Ik sta vaak vooraan als er wat staat te gebeuren in de gebouwde omgeving. Vroeger bezocht ik 
al informatieavonden als er iets ging veranderen in mijn directe leefomgeving in Apeldoorn. En nog 
steeds kom ik graag kijken bij informatiebijeenkomsten. Het geeft mij het idee dat ik – als omwonende 
of betrokkene – ertoe doen en invloed kan uitoefenen. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich daarvan 
bewust is, of je nu oud of jong bent. 

Jij en ik 
Op dit moment is de Cleantech Regio bezig met het ontwikkelen van de RES 1.0. Als JongRES-
vertegenwoordiger trek ik samen met de mensen van de Cleantech Regio op om leeftijdsgenoten 
te spreken in de regio. Wat er nu wordt besloten in de RES, zien we over ongeveer 20 jaar terug in 
het landschap. De keuzes van nu hebben de grootste impact op ons! Waar plaats jij windmolens en 
zonneparken? De inbreng wil ik meenemen, zodat er een RES wordt gemaakt waar jonge mensen van nu, 
ook later de vruchten van kunnen plukken. 


