
 
 

 
 
 
 
 
Het is zaak dat jongeren nu meedenken en meedoen 
 
Als junior-raadslid van de Rli en senior consultant bij Copper8 houdt Sybren Bosch zich dagelijks bezig 
met de verduurzaming van de samenleving. Hij vindt het belangrijk dat jongeren daarbij aangehaakt 
zijn, want zij moeten leven met de gevolgen van de keuzes die we nu maken.  
 
“Duurzame keuzes vragen om een langetermijnvisie en die ontbreekt vaak in de politiek. De 
klimaateffecten die we nu voelen zijn het gevolg van politieke keuzes van een paar decennia geleden. 
De serieuze effecten van klimaatverandering merken we echter pas op een veel langere termijn. We 
kunnen de gevolgen overzien van de zeespiegel die een of twee meter stijgt. Maar een stijging van 
tien meter, over enkele honderden jaren? Wat er dan gebeurt, weten we niet.  
Dit langetermijnperspectief is belangrijk. Daarom is het zaak dat jongeren nu meedenken en 
meedoen. Gelukkig zie ik dat jongeren, vooral tieners, steeds meer hun zorgen over het klimaat 
delen. Die beweging stopt niet zomaar. Tegelijkertijd zie ik ontmoedigde twintigers die tegen grenzen 
aanlopen in hun pogingen de wereld te veranderen. Sommigen hebben zelfs klimaatangst. Het 
klimaatprobleem is emotioneel geladen. De noodzaak en urgentie om te veranderen is er, maar dat 
vertaalt zich niet meteen in sociaal-maatschappelijke oplossingen.  
 
Ook mij frustreert het dat we niet snel genoeg in actie komen, maar ik kies ervoor om binnen mijn 
mogelijkheden elke dag maximaal bij te dragen aan duurzame oplossingen. In mijn werk breng ik 
mensen samen om die duurzame transitie te bereiken. We ondersteunen bedrijven en gemeentes bij 
duurzaam inkopen, bijvoorbeeld van kantoorinrichtingen of gebouwen. Momenteel werken we met de 
gemeente Amsterdam en opdrachtnemers aan de bouw van een horecagelegenheid met een minimale 
milieudruk, gebouwd op houten heipalen, met herbruikbare materialen en duurzame 
energievoorzieningen. Het gebouw is helemaal afbreekbaar voor het geval we het over dertig jaar niet 
meer nodig hebben. Zoiets is alleen haalbaar met ambities van mensen die willen veranderen. Door te 
laten zien wat er kan, willen we anderen inspireren om ook aan de slag te gaan. 
 
Geen verwachtingen over de uitkomst 
Niet alle mensen willen veranderen, eigenbelang kan zwaarder wegen. In dit 
VerbindendVerduurzamen-traject proberen we als raad geen verwachtingen te hebben over de 
uitkomst. We willen zoveel mogelijk verschillende groepen uit de samenleving spreken en achterhalen 
hoe zij denken over verduurzamen. Ik hoop dat het congres nieuwe inzichten oplevert over hoe we 
vanuit de overheid de verduurzaming op een effectieve manier kunnen sturen. Ik verwacht niet dat 
daarbij altijd overal draagvlak voor nodig is.  
 
Een overheid heeft de taak om voor mensen te zorgen. Zoals ooit alle huishouden aardgas kregen, zo 
zou de overheid nu ook planmatig met de energietransitie om kunnen gaan: dit hebben we besloten 
en zo gaan we het doen. Een duurzame samenleving is geen kwestie meer van voor of tegen zijn. We 
zitten al in de beslissingsfase: hoe pakken we dit zo effectief mogelijk aan.”  
 
Kijk hier voor meer informatie over de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020. 
 
 
 
 

https://www.rli.nl/conferentie-verbindend-verduurzamen/conferentie-verbindend-verduurzamen

