Boomfeestdag 2019
Haarlemmermeer
KinderKlimaattafels
Tijdens de Nationale Viering van de Boomfeestdag gaan we iets bijzonders doen:
kinderen van 14 basisschool-groepen (groepen 6 en 7) uit gemeente Haarlemmermeer gaan aan 14 KinderKlimaattafels onderhandelen met vertegenwoordigers
van politiek en bedrijfsleven. Zij doen dit onder leiding van een procesbegeleider
en met ondersteuning van een notulist van De Jonge Klimaatbeweging.
Doel is om in één uur tijd een akkoord te sluiten: de Kinderklimaatdeal.
Hieronder de opzet van hoe we dat gaan doen. Het is met name een instructie
voor de procesbegeleiders, maar informatief voor de deelnemende vertegenwoordigers uit politiek en bedrijfsleven én de notulisten aan de tafels.
We hebben dus 14 tafels en werken met dezelfde 5 thema’s als de volwassen
klimaatonderhandelaars hebben gedaan aan de 5 Klimaattafels: Landbouw &
Landgebruik, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. We voegen
daar het thema Lokaal aan toe: wat kun je zelf doen in jouw dorp/stad? Wat kun je
op school en op het schoolplein voor elkaar krijgen?
Ofwel: er zijn 2 Kinder-Klimaattafels met thema Landbouw & Landgebruik, 2 met
thema Transport etc. en 4 tafels Lokaal.

Aan elke tafel zitten 9 kinderen. Ze zitten bij elkaar in de klas en hebben ter voorbereiding met de hele klas een Masterclass gehad. Daar hebben de kinderen geleerd over het klimaatprobleem en hoe je moet onderhandelen.

IEDER KIND EEN BOOM

bp targetneutral

Voor onderstaande benodigdheden per KinderKlimaattafel t.a.v.
de op te stellen Kinderklimaatdeal wordt door Stichting Nationale
Boomfeestdag gezorgd:
- wereldbolletje om over te gooien bij kennismaking
- dit instructieformulier voor de procesbegeleiders
- maatregelenformulier
- gouden envelop (om het maatregelenformulier in te doen)
- stift of pen om plan op te schrijven en te ondertekenen
- clipboard voor notulist om papieren op te houden
10:00
Optreden FOURCE
Deze boysband heeft speciaal voor Boomfeestdag-2019 een eigentijds en uniek
Klimaatlied opgenomen; dit lied is op 8 maart gelanceerd en op 13 maart opent
FOURCE de KinderKlimaattafel met ‘Feller dan het Licht’.
10:05
Uitzwaaien van kinderen door ‘grote mensen’
Een deel van de 350 kinderen gaat Klimaatbomen planten en het andere deel
van de kinderen gaat naar de Klimaattafelruimtes. Ze lopen over de loper naar
onderhandelingsruimtes. Daar staan picknick-banken met op de tafels grasmatten;
de kinderen nemen per groep plaats op de banken. Hierna worden de procesbegeleiders de notulisten en de vertegenwoordigers van politiek en bedrijfsleven
uitgenodigd naar de Klimaatruimtes te gaan.
10:10
Opening. Interactief voorstellen
Procesbegeleider begint:
Kort naam en achtergrond en rol toelichten. Dan het wereldbolletje naar een willekeurige deelnemer gooien. Hem/haar vragen zich voor te stellen, aangevuld met
vraag over klimaat of natuur:
hou je ervan in de natuur te zijn?
OF: Wat is volgens jou de grootste uitdaging van het klimaatprobleem?
OF: Hoe denk je dat Nederland er over 50 jaar uitziet?
OF: Waarom zijn bomen zo belangrijk?
Kortom; verzin een leuke, spannende vraag over klimaat of natuur. Daarna aan de
deelnemer vragen het wereldbolletje door te gooien naar een andere deelnemer.
Net zolang tot iedereen zich heeft voorgesteld.

IEDER KIND EEN BOOM

bp targetneutral

10:15
Thema toelichten
De procesbegeleider (eventueel met aanvulling van deelnemende
klimaatdeskundige) licht het thema toe. Wat is er aan de hand, wat
is de uitdaging? Probeer in een paar minuten het probleem helder
te krijgen. Waar zit de grote hap CO2-uitstoot binnen jullie thema?
10:20
Technische vragen over het thema
De deelnemers kunnen aan de deskundige informatieve vragen stellen naar aanleiding van de uitleg over het thema. Vooral voor de kinderen is dit wenselijk. De
thema’s zijn kort behandeld in de Masterclass en het is dus goed om er wat verdieping in aan te brengen.
Let op: nog géén discussie of plannen presenteren. Alleen verhelderende vragen.
Zonder mening of meningsvorming.
10:25
Dilemma’s, vragen volgens de Socratische methode
De methode om de juiste vragen te stellen; Het is vaak beter om goede vragen te
stellen dan zelf goede antwoorden te geven. Met vragen beweeg je anderen tot
onderzoek van eigen ervaringen en ideeën.
BIJVOORBEELD: waarom is het probleem nog niet opgelost?
Of een brainstorm: wat als….?
Denk met de tafel mee: wat als we alle vervuilende fabrieken sluiten? (uitstoot naar
nul, maar ook geen grondstoffen en eindproducten meer)
Wat als iedereen met het openbaar vervoer naar zijn werk gaat? Wat als we allemaal stoppen met vlees eten?
Belangrijk is het gesprek toe te spitsen naar het thema. En met vragen de dilemma’s boven water te krijgen.
10:30
Oplossingen.
In groepjes van drie gaat iedereen aan de slag om zoveel mogelijk oplossingen te
bedenken. De procesbegeleider wijst één groepje aan die alleen maar out-of-thebox oplossingen mag aandragen. Zij krijgen dus de opdracht om vanaf het begin
van de gebaande paden af te wijken.
De drietallen hebben tien minuten om tot een top 3 te komen. Daarbij blijft iedereen in de buurt van de kring, zodat de procesbegeleider een goed overzicht kan
houden. Waar nodig bijsturen door vragen te stellen aan de deelnemers.

IEDER KIND EEN BOOM

bp targetneutral

10:40
Presenteren van de top 3 oplossingen
De groepjes presenteren hun top 3 in de kring. Voor de procesbegeleider is het de taak om af en toe door te vragen en vooral te
verbinden. De kans dat sommige oplossingen of maatregelen door
meerdere drietallen genoemd worden is groot, deze zijn dus kansrijk
om door te gaan naar de volgende ronde. Net als originele ideeën
die op veel bijval kunnen rekenen. In een gesprek is het aan de groep om te bepalen welke ideeën doorgaan naar de volgende ronde. Daarbij stuurt de procesbegeleider als het spaak (dreigt) te lopen. In deze ronde is het belangrijk ook de plannen zo goed mogelijk omschreven te krijgen. Vraag dus door bij onduidelijkheid.
10:50
Snelkookpan
Onder hoge druk gaan we de laatste fase van de onderhandelingen in. Van alle
ingebrachte voorstellen moeten we er één kiezen. Of een combinatie maken van
verschillende delen. Als het maar een plan oplevert wat in één zin te omschrijven is.
En het liefst prikkelend en toch haalbaar.
Het kan een spel worden van geven en nemen of van aanvoelen welk plan door
de groep het breedst gedragen wordt.
11:00
De keuze: voor welk plan gaan we?
Het absolute streven is een unanieme score te hebben. Mocht niet de hele tafel
zich kunnen vinden ivinden in één unanieme score, dan is er een laatste mogelijkheid om het voorstel wat af te zwakken. Liever natuurlijk niet. Maar als het nodig is
kunnen de procesbegeleiders voor de laatste maal oproepen om wat water bij de
wijn te doen.
11:05
De notulist noteert het Kinderklimaatplan op het formulier
Iedereen aan de tafel ondertekent het plan. Dan volgt de afronding en de procesbegeleider dankt iedereen.
11:10
naar buiten
De kinderen gaan met de KinderKlimaattafel-deelnemers bomen planten (wie
waar naartoe gaat, wordt vooraf bekend gemaakt). Het KinderKlimaatplan gaat
in de gouden envelop en wordt opgehaald door een teamlid van de Boomfeestdag.
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Vervolgens worden alle 14 KinderKlimaatplannen onder elkaar
gezet en gaan de Kinderklimaatdeal vormen. Deze KinderKlimaatdeal wordt deze dag, op ludieke wijze, aangeboden aan de voorzitter van het Klimaatberaad, de heer Ed Nijpels. Deze is echter
op dat moment niet aanwezig in Haarlemmermeer, omdat op 13
maart ook de perspresentatie is van de doorberekening van het
Klimaatakkoord (in Den Haag). Het Planbureau voor de Leefomgeving, die verantwoordelijk is voor de presentatie, vindt deze KinderKlimaattafel echter zó belangrijk,
dat ze besloten heeft de presentatie niet om 11:00 uur, zoals het eerst de bedoeling was, maar om 13:30 uur te starten.
Omdat Ed Nijpels en de Klimaatvoorzitters zich die ochtend moeten voorbereiden
op vragen, zijn ze niet aanwezig bij deze KinderKlimaattafel-lancering. Maar ... ze
zullen wel naar Haarlemmermeer komen: om 8:45 uur geven ze samen met Minister
Schouten (LNV), burgemeester Onno Hoes, wethouder Mariëtte Sedee, Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, Boomfeestdag-voorzitter Albert Verlinde en 100
kinderen het officiële startsein voor deze Boomfeestdag-2019 door Klimaatbomen
te planten.

Woensdag 13 maart wordt dus een gedenkwaardige dag:
een unieke uiting van samenwerking van kinderen en volwassenen
voor het klimaat op de dag van de perspresentatie
doorberekening Klimaatakkoord en de Boomfeestdag.
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