DEELNAMEREGLEMENT GENERATION T
HET PROJECT
Generation T is een informeel open netwerk van inspirerende jonge koplopers. Jongeren in België die zich inzetten
voor een duurzamere wereld, krijgen er de kans om contacten te leggen, samen te werken met een breder netwerk
van mensen en organisaties en de impact van hun eigen duurzaamheidsinitiatieven te vergroten. Dit platform werd
opgericht in 2015 door jongerenorganisatie Act4Change en duurzaamheidsnetwerk The Shift.

PROJECTDOELSTELLINGEN
Generation T brengt jongeren bijeen die ijveren voor een duurzamere samenleving. Voor de eerste editie van 2015
schoven experten uit verschillende sectoren al 100 jonge koplopers naar voren. Deze voortrekkers willen we nu
versterken met een nieuwe lichting jongeren uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in België.
1.

Generation T wil deze jongeren versterken door hen informele netwerkmogelijkheden te bieden.

2.

Generation T wil linken leggen tussen de scherpe en kritische geesten van Generation T enerzijds, en de
leden van The Shift en Act4Change anderzijds. Hierbij willen we samen een concrete bijdrage leveren aan
de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties (voor
meer informatie, zie www.theshift.be/nl/insights/labc-des-sdg).

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Een preselectie zal de inzendingen screenen op basis van de volgende ontvankelijkheidscriteria:
De kandidaat:




is minstens 18 en maximaal 35 jaar oud op 10 november 2016 (het moment van de publicatie van de lijst)
engageert zich voor duurzame ontwikkeling en een duurzamere samenleving in België
woont in of heeft een duidelijke band met België

De kandidatuur:






is opgesteld in het Nederland, Frans of Engels
bevat de contactgegevens van de kandidaat en/of van de inzender van de kandidatuur
wordt tijdig ingediend, dit wil zeggen ten laatste op 27 september 2016 om 23u59
bevat relevante informatie
wordt ingediend via: Profiel Registratie

Iedereen kan zichzelf en/of andere kandidaten die aan de voorwaarden voldoen voordragen. Er is geen beperking
op het aantal kandidaten dat een persoon of organisatie kan voordragen. Indien men iemand anders voordraagt,
dient deze persoon altijd zelf in te stemmen en het inschrijvingsformulier aan te vullen met de nodige informatie.
Iedereen die voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden kan zich kandidaat stellen, onafhankelijk van voorgaande
kandidaturen. Huidige Generation T leden blijven automatisch deel uitmaken van de groep.

TIMING
De uiterste datum om je eigen kandidatuur of die van iemand in je netwerk in te dienen, is 27 september 2016
(inzendingen moeten ten laatste om 23u59 ontvangen worden).
Het validatiecomité komt samen op 20 oktober 2016 voor de definitieve erkenning van de kandidaturen. De
genomineerden voor Generation T – editie 2016 zullen ten laatste op 31 oktober 2016 op de hoogte gebracht
worden van hun selectie. Zij verbinden zich ertoe deze informatie niet bekend te maken tot het moment van de
publieke voorstelling van de lijst.
Op 10 november 2016 maken wij onze vernieuwde lijst van duurzame voortrekkers bekend aan het grote publiek
tijdens een spetterend feest, waarop alle kandidaten en de huidige Generation T-leden uitgenodigd zijn.

SELECTIEPROCES
Een intern Generation T-team zal de kandidaturen een eerste maal doornemen om de deelnamevoorwaarden te
controleren. De kandidaturen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet voorgelegd aan het comité ter
validatie.
Het validatiecomité beoordeelt de inzendingen op basis van inhoudelijke criteria. Hiervoor zullen zij zich baseren op
de volgende selectiecriteria: motivatie, impact, innovatie, inspiratie, waardegedrevenheid, actie-gerichtheid,
connecterend, toegepaste ervaring, pioneers rol, en huidig engagement. Iedere kandidatuur wordt door minstens 3
verschillende comitéleden geëvalueerd op de mate waarin deze voldoet aan de voorwaarden van Generation T.
Tijdens een vergadering worden de kandidaturen waar geen consensus over bestaat doorgenomen. Hierna wordt
een definitieve selectie samengesteld, die de huidige lichting van Generation T -leden zal aanvullen.
Er wordt geen aantal of rangschikking van de genomineerde voortrekkers opgesteld. Generation T gaat er immers
van uit dat duurzame ontwikkeling enkel kan worden gerealiseerd via verregaande samenwerking, eerder dan door
onderlinge competitie.

VERWACHTINGEN
WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Door mee te bouwen aan een open netwerk, kan je de impact van jouw individuele engagement vergroten. Niet
alleen kan je je laten inspireren door de ideeën en acties van andere koplopers, maar je krijgt ook toegang tot het
netwerk van Act4Change en The Shift.
Act4Change zal zich focussen op de netwerking binnen Generation T zelf: jongeren uit verschillende sectoren
samenbrengen om ondermeer co-creatie trajecten te ontwikkelen en elkaars projecten te versterken. Door
individuele noden en kwaliteiten te bundelen, kan men immers grotere impact hebben. De vernieuwde Generation
T lijst wordt feestelijk gelanceerd tijdens een groot openingsevent waar de leden kennis kunnen maken met elkaar
en elkaars projecten.
The Shift zal de Generation T-ers verbinden met bedrijven en organisaties die open staan voor de frisse ideeën van
onze toekomstige generaties. Het doel: samenwerken aan een duurzamere toekomstvisie voor bedrijven,
organisaties en met uitbreiding de volledige samenleving. Naast het leggen van persoonlijke contacten, kunnen
jongeren dankzij Generation T ook deelnemen aan 2 netwerk-events met ledenorganisaties van The Shift.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Wij zijn op zoek naar de voortrekkers van de toekomstige generaties. Geëngageerde jongeren die de ambassadeurs
willen zijn van deze kritische generatie en openstaan om met anderen in dialoog te treden.
Wij willen jullie de kans bieden om deel te nemen aan bepaalde projecten of activiteiten. Dit is echter zonder
verplichting.
Wij willen zowel organisaties en individuen, jong en oud, experts en aanstormend talent met elkaar in contact
brengen om samen vooruit te gaan.
Wij verwachten dat de geselecteerden bereid zijn om deel uit te maken van dit informeel netwerk en open zullen
staan voor de initiatieven en projecten die tijdens het jaar zullen plaatsvinden. Generatie T alumni blijven uiteraard
ook welkom op de netwerk events van latere edities.

