
 

14.30-15.00: Inloop
15.00-15.25: Opening
15.30-16:00: Key note speech
16.00-16.30: Key note speech
16:30-16:40: Q&A
16:40-17:00: Pauze
17:00-17.45: Bedrijfsronde I, II & III
17.45-18.00: Afsluiter 
18.00-19:30: Borrel

Wij zoeken gedreven studenten die willen bijdragen aan een duurzame wereld en willen deelnemen aan een
inspirerende kennisuitwisseling met onze partners en andere professionals. Ben jij dit? Meld je dan nu aan via
onze website vóór 25 mei 2022!

Om deze dag succesvol te laten verlopen vragen wij jullie om een bijdrage van €8,50 en om jullie CV in te sturen
voor het selecteren van topstudenten. 

Jacqueline v.d. Ende 
CEO en co-founder van Carbon Equity, 
een platform voor 
klimaatinvesteringen. Daarnaast is 
Jacqueline ook de oprichtster van De 
Kleine Consultant. Muriel Arts

Na ontzettend veel ervaring te hebben
opgedaan bij verschillende bedrijven is
Muriel  een eigen sustainability
consultancy bedrijf, Impacting.Today,
begonnen. Op het evenement zal zij
zich bezighouden met System Thinking
en al jullie vragen hierover kunnen
beantwoorden.

Paul Polman 
De voormalig CEO van Unilever, co-
auteur Net-Positive, co-founder
van IMAGINE, maar bovenal een
voorloper op het gebied van
duurzaamheid in het bedrijfsleven.

SPREKERS

Bedrijfsronde II
System thinking

Voor vragen of toelichting kan je contact opnemen via info@sustainablestudents.nl of +316 13110447

SYMBIOSE
Thema

Krijg een net-zero en positieve mindset

juni 
2022

14:45 -
18:30 

 

CIRCL
Gustav Mahlerlaan 1B,

Amsterdam 
 

www.sustainablestudents.nl3

Bedrijfsronde I

Als oprichter van True Price weet
Michel precies hoeveel het kost om
een product te maken. Bij True
Price berekenen ze meer dan 30
ecologische en sociale impacts, om
zo de echte prijs te bepalen. Tijdens
het evenement zal Michel dit nog
verder toelichten en deelt hij graag
zijn kennis met alle aanwezigen.

Michel Scholte

Follow This
Als oprichter van Follow This, een
activistische organisatie die
aandelen opkoopt in olie- en
gasbedrijven voor het indienen van
groene resoluties, kan Mark enorm
veel kennis delen over de stand van
zaken wat betreft duurzaamheid in
de bedrijfswereld.

Bedrijfsronde III

Partnerships

Ownership
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