DAKOFAs netværk for unge i affalds- og ressourcesektoren
- udkast til kommissorie

Formål
DAKOFA ønsker at oprette et netværk for unge i affalds- og ressourcesektoren. Netværket skal være
åbent for alle på 35 år eller derunder, der er ansat i én af DAKOFAs medlemsvirksomheder eller organisationer, samt for studerende med interesse for eller tilknytning til sektoren. Formålet med at
oprette et netværk for unge er først og fremmest at være med til at fastholde de unge, som allerede er
en del af sektoren, at give dem et bredt netværk blandt ligesindede inden for sektoren samt et rum,
hvor de kan tale ”frit” om emner, som er i de unges interesse. Netværket skal samtidig være et
attraktivt forum for studerende med interesse for affalds- og ressourcespørgsmål, således at de kan
bevare interessen og få mulighed for at ”få en fod indenfor” i sektoren. Endelig vil netværket også
være en mulighed for DAKOFAs medlemmer for at mødes med og tiltrække unge til virksomhederne
og organisationerne inden for sektoren.
Møder i netværket
DAKOFA lægger op til, at netværket mødes to gange om året, hvoraf det ene møde kan være et
”traditionelt” netværksmøde med 1-2 inspirationsoplæg og debat, mens det andet møde er i form af
et virksomhedsbesøg hos et af DAKOFAs medlemmer. Netværket vil mødes om temaer, der er relativt
overordnede eller brede, og skal således ikke dykke ned i, eller overlappe med, DAKOFAs øvrige
netværks fagområder. Der kan eksempelvis være tale om netværksmøder med overskriften ”Hvordan
kan affalds- og ressourcesektoren bidrage til FN’s verdensmål?”, ”Hvordan er den danske affalds- og
ressourcesektor organiseret i dag, og hvordan kan vi forvente, at den vil se ud i fremtiden?” eller
”Hvordan ser ressourcesituationen – og dermed den danske affaldssektor - ud i 2050?”. Formålet er
således at kaste nogle relativt åbne emner op, hvor der netop vil være mulighed for, at netværkets
medlemmer kan tænke åbent og frit og hvor medlemmerne eksempelvis ikke behøver at være
optagede af, om de stiller et spørgsmål, som ”man” burde kende svaret på, eller om der er tanker og
løsninger, der ikke kan bruges fordi ”det har vi prøvet før, hvor det ikke virkede”. I netværket skal der
være plads til at tænke frit og nyt!
Mulige opgaver i netværket
I tillæg til selve netværksdelen, er der mulighed for, at netværket kan lægge op til, eller være en del af,
en række aktiviteter, som skal være med til at støtte op om ovenstående formål. Der kan eksempelvis
være tale om, at:
-

netværket kan være udgangspunkt for en match-making database mellem studerende og
virksomheder inden for sektoren, der kan formulere og formidle konkrete projektidéer i

-

-

forbindelse med eksempelvis specialeskrivning. En sådan database kan også facilitere
studiejobs og praktikpladser inden for sektoren.
Netværket kan danne base for en pris til årets bedste studieprojekt, som vil blive uddelt på
DAKOFAs årskonference.
medlemmer af netværket kan deltage med en stand på studie- og jobmesser på vegne af hele
sektoren.

