KEK Bijdrage Industrietafel - Waar wij voor gaan!
De energietransitie in de industrie kan alleen slagen als we sector- en generatie-overstijgend
samenwerken. Daarom bundelt KEK de krachten van young professionals, die op crosssectorale wijze een bijdrage leveren aan een ambitieus en toekomstbestendig Klimaatakkoord.
Wij staan voor korte termijn actie met lange termijn borging, interdisciplinaire samenwerking en
het creëren van draagvlak voor het Klimaatakkoord in de huidige én toekomstige maatschappij.

Wat is KEK?
De Klimaat- en Energiekoepel (KEK) is een organisatie van ruim 300 young professionals die
een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Voor iedere
sectortafel heeft KEK een team van young professionals opgericht die vanuit verschillende
sectoren betrokken zijn bij de energietransitie. Het KEK Industrieteam bestaat uit zo’n 10 young
professionals uit de industrie, kennisinstellingen, banken en NGO’s, onder aanvoering van
Tafelverbinder Carlijne Mouthaan. Het team wordt gesteund door een brede KEK Industry
Community met wie ideeën, kennis en informatie wordt uitgewisseld. Door onze
multidisciplinaire achtergrond zijn wij in staat om inhoudelijke thema's te koppelen aan een
breed gedragen toekomstperspectief, met korte termijn acties.

Waar staan wij voor?
Het KEK industrieteam staat voor het volgende:
● Korte termijn actie met lange termijn borging: aangezien onze generatie de
consequenties van de opwarming van de aarde zal meemaken, is ons belang voor een
effectieve en toekomstbestendige aanpak groot. De weg richting 2030 moet daarom snel
worden ingeslagen én bestendig zijn voor 2050.
● Integrale aanpak: de energietransitie kan alleen slagen als we sectoroverstijgend
werken. Een cross-sectorale aanpak met draagvlak vanuit alle hoeken van de
maatschappij is noodzakelijk voor een toekomstbestendig Klimaatakkoord.
● Vernieuwing: wij staan voor de inzet van innovatieve oplossingen die lange termijn
perspectief bieden. Een focus op ontwikkeling biedt sterke kansen voor de Nederlandse
innovatiepositie.

Wat bieden wij?
Als young professionals kijken wij anders naar problemen en oplossingen en hebben we andere
netwerken tot onze beschikking. Dit maakt dat wij in het Klimaatakkoord het volgende kunnen
bieden:
● Omdenken: wij zijn in staat een ander licht te laten schijnen op knelpunten en kansen
die ontstaan gedurende de tafelgesprekken en kunnen helpen bij het doorbreken van
impasses. Dit doen we door het ‘omdenken’ van knelpunten en kansen in gesprekken
met partijen.
● Championen van nieuwe ideeën: onze brede en jonge samenstelling leidt er toe dat
wij innovatieve ontwikkelingen buiten het gezichtsveld van de sector snel kunnen
herkennen als kansen. Via onze kanalen kunnen wij nieuwe concepten ‘championen’.
● Creëren van draagvlak: ons multidisciplinaire team kan zorgen voor
sectoroverstijgende samenwerking tussen vele partijen aan tafel. Deze rol uit zich
bovendien in het creëren van draagvlak binnen onze young professionals netwerken,
door uit te stralen dat het Klimaatakkoord is opgesteld door sectoroverstijgende
samenwerking tussen oud én jong. Wij hebben sterke kanalen tot onze beschikking
waarmee dergelijke boodschappen geuit kunnen worden.

