Bekendmaking 100 duurzaamste jonge
koplopers van Nederland op 22 april
Onthulling DJ100 2016 op FabCity
Na een intensieve zoektocht, tweehonderd nominaties, onafhankelijke
jurybeoordelingen en een pittige selectie is het dan zover: de honderd
duurzaamste jonge koplopers van Nederland zijn bekend! Op 22 april wordt
de lijst met 100 initiatieven bekendgemaakt op FabCity; een unieke locatie in Amsterdam.
Tijdens het (besloten) bekendmakingsevenement zullen de aanwezige DJ100’ers, genomineerden en
partners van Duurzaam Doen direct de mogelijkheid krijgen om met elkaar kennis te maken en te
kijken hoe zij samen hun impact kunnen vergroten. Ook zullen Duurzaam Doen, OneWorld en Dutch
laten zien hoe zij als DJ100-partner actief kunnen bijdragen aan het verbinden van de initiatieven en
het uitbreiden van mogelijkheden.
Meer dan een lijst
De DJ100 is de jaarlijkse zoektocht naar de honderd duurzaamste jonge koplopers van Nederland. Uit
honderden aanmeldingen heeft een jury met onder andere Maurits Groen, Thiëmo Heilbron, Harm
Edens, Willa Stoutenbeek en Birgitta Kramer een selectie gemaakt. Een plek in de lijst biedt de jonge
generatie een podium en een actief netwerk om de positieve impact te vergroten. Samen maken de
honderd koplopers een statement: de nieuwe generatie maakt nu al verschil en verdient meer
aandacht! Naast een plek in de lijst zullen zij tijdens Duurzaam Doen cafés en netwerkdagen in contact
komen met elkaar, bedrijven en de overheid om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

=== PERSUITNODIGING ===

22 april ‘16
FabCity Amsterdam, Kop van Javaeiland

20.00-22.00 uur – interactief programma
Klik hier om je aan te melden of mail naar info@dj100.nl

De organisatie
De Duurzame Jonge 100 wordt georganiseerd door SustainableMotion; een innovatief projectbureau
voor de vragen van de toekomst. In samenwerking met de DJ100-partners Duurzaam Doen, OneWorld
en Dutch krijgen de jonge koplopers meer mogelijkheden om hun impact te vergroten. Meer
informatie over de DJ100 is te vinden op www.dj100.nl, Facebook en Twitter.
NOOT VOOR REDACTIE (niet voor publicatie)
Wilt u meer informatie over de verkiezing, organisatie of de procedure van de DJ100 of wilt u
beeldmateriaal in hoge resolutie ontvangen? Neem dan contact op met Jessie Kroon via
jessie@sustainablemotion.nl of 06 2444 9989.

