
Aanmelding geopend voor Young Talents 2021 "Een nieuwe kijk op de stad, van afval tot
innovatieve materialen"

Ben jij een Bachelor/Master/PhD student of een jonge professional met innovatieve ideeën over
stedelijk ontwerp en duurzame ontwikkeling? Heb je vernieuwende ideeën over re- en upcycling van
stedelijk bouw- en sloopafval binnen een context van Frans-Nederlandse en Europese samenwerking?

Als het antwoord op het bovenstaande ja is, meld je dan aan voor ons Young Talent evenement
"Rethinking the city, from waste to innovative materials"! De uiterste datum voor het insturen van je
aanmelding is 22 september 2021.

Wat is het evenement Jong Talent?
Het evenement Jong Talent maakt deel uit van de Erasmus Descartes Conferentie, die wordt
georganiseerd door de Franse Ambassade in Nederland en de Ambassade van Nederland in Frankrijk.
Deze bilaterale conferentie is een jaarlijks evenement dat meer dan honderd opkomende en
gerenommeerde deskundigen bijeenbrengt. Het centrale thema van elke editie volgt de Europese
agenda en de actuele ontwikkelingen in beide landen. Het Young Talent-evenement biedt ruime
mogelijkheden om te netwerken. Klik hier voor een overzicht van de vorige edities.

Wat houdt het in?
De Young Talents spelen een vitale rol bij het animeren en aanwakkeren van de rondetafeldiscussies
tijdens de conferentie. Het evenement is verdeeld in twee fasen. De eerste is een voorbereidende
fase, die op 7 en 8 oktober in Parijs plaatsvindt in het Atelier néerlandais en het Collège Néerlandais.

De tweede fase vindt plaats in Rotterdam op 17 en 18 november. Deze fase wordt afgerond met de
Erasmus-Descartesconferentie op 19 november, met name tijdens twee rondetafelconferenties
waarin de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen:
- Sloop/hergebruik
- Sortering/selectie op Europees en nationaal niveau
- Innovatie/etikettering
- Overdracht

Context en uitdagingen
In navolging van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties zetten Frankrijk
en Nederland zich in om het duurzame beheer van bouw- en sloopafval in een stedelijke context te
ondersteunen. Wij omarmen collectief de uitdagingen om stedelijke ontwikkeling en de bouwsector
duurzamer te maken.

Zo meldt het Eurostat Environmental Data Centre on Waste dat in 2010 in 29 Europese landen (de 28
EU-lidstaten plus Noorwegen) bijna 60% van het geproduceerde afval bestaat uit mineraal- en

https://nlfr.eu/jong-talent/?lang=nl
https://atelierneerlandais.com/
https://www.ciup.fr/college-neerlandais/


bodemafval, voornamelijk afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten en van mijnbouwactiviteiten. In
reactie hierop heeft de Europese Unie in de kaderrichtlijn afvalstoffen een doelstelling vastgesteld om
eind 2020 70% van het bouwafval terug te winnen. Deze doelstelling is ook opgenomen in de wet
inzake energietransitie voor groene groei van 17 augustus 2015 in Frankrijk, waar bijna 50% van de
bouwmaterialen wordt gesorteerd en gedeeltelijk gerecycleerd. In Nederland zijn de afgelopen 10
jaar talrijke initiatieven gelanceerd, zoals de Greenport voor Rotterdam en het streven naar een
minimale impact op de energiekosten voor alle nieuwe constructies op een systematische manier.

Beide landen hebben complementaire expertise over manieren om stedelijk bouw- en sloopafval te
recyclen en om te zetten in innovatieve materialen. Samen zijn wij natuurlijke partners om de
overgang naar een duurzame stedelijke ontwikkeling te versnellen.

Deelname aan de Erasmus Descartes-conferentie
De conferentie is gebaseerd op discussies tussen deskundigen, onderzoekers, maatschappelijke
organisaties, architecten, ontwerpers en ondernemers, om concrete voorbeelden en gebieden van
vooruitgang te presenteren in termen van onderzoek en innovatie, op verschillende schalen, van het
meest lokale tot het Europese en internationale niveau. Deze conferentie zal bestaan uit twee
rondetafelconferenties en bijdragen van diverse keynote sprekers. De conferentie zal een manifest
opleveren met een gemeenschappelijke verklaring voor verdere samenwerking op het gebied van
duurzame en innovatieve recycling van stedelijk afval.
De conferentie zal een aantal richtlijnen opleveren waarin de gemeenschappelijke wens tot verdere
samenwerking op het gebied van duurzaam en innovatief stedelijk afval tot uitdrukking wordt
gebracht.

Naast de verschillende deskundigen (namen volgen later), geeft de Erasmus Descartes Conferentie
het woord aan de Young Talents met vooraf toegewezen rollen, die zij gedurende 4 dagen met
toegewijde coaches hebben voorbereid. Sommigen zullen journalisten zijn, anderen zullen co-hosts
zijn naast de moderator van de conferentie. Aangezien deze rollen niet op zichzelf staan en elkaar
kunnen kruisen, zullen de deelnemers moeten samenwerken om hun respectieve bijdragen voor te
bereiden.

Tijdens de voorbereidingsfase in Parijs wordt je gevraagd het onderwerp vanuit verschillende
invalshoeken te verkennen. Twee deskundigen (namen nog te bevestigen) zullen je tijdens de
werksessies coachen om je te helpen inspiratie op te doen, onontbeerlijke kennis te verwerven en
vertrouwd te raken met jouw rol tijdens de conferentie. Tussen beide fasen in, meer bepaald
voorafgaand aan de rondetafels van de conferentie, bereid je je voor op de volgende fase, steeds met
de steun van jouw coaches

Praktische informatie
Organisatoren: Het evenement Jong Talent wordt georganiseerd door het Frans-Nederlands Netwerk
voor onderzoek en hoger onderwijs en Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering
van het onderwijs.

Wanneer: 7 en 8 oktober in Parijs (FR) en 17 en 18 november in Rotterdam (NL), met aansluitend
deelname aan de Erasmus Descartes Conferentie op 19 november in Rotterdam (NL).

Voor wie:  BA/MA/PDEng/PhD-studenten uit alle hieronder genoemde studierichtingen, en jonge
professionals tussen 18 en 30 jaar komen in aanmerking om zich voor dit evenement aan te melden.
Internationale studenten kunnen zich inschrijven op voorwaarde dat zij Nederlands of Frans spreken
of op zijn minst een goede kennis ervan hebben, inclusief spreken, luisteren en lezen.

Het evenement staat open voor deelnemers uit alle wetenschappelijke domeinen, maar we richten
ons specifiek op de volgende profielen

● Stedelijke studies / stedenbouw



● Milieukunde / afvalbeheer
● Architectuur / (burgerlijke) bouwkunde / (industrieel) ontwerp
● Groene/circulaire economie, nieuwe bedrijfsmodellen, waaronder ICT en logistiek
● Politieke en sociale wetenschappen / geschiedenis / journalistiek / media

Taal: De werksessies tussen Young Talents zullen in het Engels zijn en de Erasmus Descartes
Conferentie zal in het Nederlands/Frans en mogelijk in het Engels zijn met simultane vertalingen.

Kosten: De organisatoren nemen de kosten op zich van vervoer (reizen tussen Frankrijk en Nederland
en vice versa + openbaar vervoer/fietsen (indien mogelijk) ter plaatse), accommodatie (twee nachten
in een hotel voor niet-Parijsbewoners en twee nachten in een hotel in Rotterdam voor
niet-Rotterdambewoners) en maaltijden (ontbijt, lunch en diner voor beide etappes van het
programma). Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van eventuele andere uitgaven. Aan de
deelname aan het evenement Jong Talent zijn voor de deelnemers geen aanvangskosten verbonden.

Deelname: Alle 12 geselecteerde deelnemers nemen deel aan beide fasen. Deelname aan het
volledige programma is verplicht. Elke niet-gerechtvaardigde afwezigheid (absenteïsme, ongepast
gedrag) zal leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan het evenement Jong Talent.

*Young Talents 2021 zal alleen plaatsvinden als de coronavirusrichtsnoeren van de Nederlandse en Franse
gezondheidsautoriteiten volledig worden uitgevoerd. In overeenstemming met de nationale en universitaire
richtlijnen blijft de aard van beide fasen onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de voortdurende
ontwikkeling van de pandemie.

Aanmeldingen dienen VOOR 22 SEPTEMBER ingediend te worden bij Coralie Ostertag
coralie.ostertag@univ-lille.fr en Vicky Weits vweits@nuffic.nl

Voorlopig programma
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