19 september 2017

Uitnodiging Generation NeXt activiteit 2017: ‘Wat is jouw blauwdruk?’

Geachte leden van de Ridderschap,
Het is even geleden dat U hoorde van Generation NeXt, maar in de tussentijd is dit
waardevolle initiatief formeel ondergebracht in een stichting, waarin de meest betrokken
Orden en Verenigingen vertegenwoordigd zijn. Verheugd informeren we U over het vervolg.
Het bestuur van Generation NeXt nodigt alle jongeren tussen de 18 en 35 jaar die zelf of via
een (groot)ouder verbonden zijn aan de Ridderschap uit voor de eerstvolgende activiteit van
Generation NeXt.
Op vrijdagavond 17 november biedt Generation NeXt een drietal interactieve workshops aan
inclusief een feestelijke borrel. Het thema van de avond is ‘Wat is jouw blauwdruk?’ met de
kernwaarden Respect, Geloof en Empathie. Arthur Noordhuis van het Nederlands
Debat Instituut geeft tips en trucs over presentatietechnieken. De carrièreswitch van
Jan van Hövell tot Westerflier, van advocaat naar sociaal ondernemer/DJ, vormt de basis
voor de workshop carrièreswitch: uit jouw comfortzone. Joost Röselaers, predikant en
algemeen secretaris van de Remonstranten, verzorgt een workshop over
levensbeschouwing. De deelnemers nemen deel aan twee van de drie workshops. Het
programma begint om 18:30u en eindigt om 22:00u in het Maltezerhuis, Nieuwegracht 14 te
Utrecht. Tevens zal op deze avond het programma voor de Generation NeXt activiteiten van
2018 worden gepresenteerd. Zo zal de tweede activiteit van Generation NeXt op vrijdag
19 januari 2018 in Den Haag plaatsvinden.
We nodigen alle jongeren die tot de doelgroep behoren uit om op vrijdag 17 november 2017
vanaf 18:30u samen met ons het glas te heffen en geïnspireerd te raken door deze
bijzondere sprekers. Graag vragen we de jongeren lid te worden van onze besloten
Facebookgroep Generation NeXt en zich aan te melden via een e-mail naar:
info@generation-next.eu Zegt u het voort?
Met vriendelijke groet en dank,
Het bestuur van Generation NeXt
Stichting Generation NeXt is een initiatief van Kien van Hövell en opgericht in 2012.
Het bestuur bestaat sinds 2017 uit Geneviève van Panhuys (interim voorzitter/ secretaris),
Joost Sandberg (penningmeester), Edzart Bentinck, Monica Stoop-van de Loo en
Sylvia Alting van Geusau.
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Generation NeXt is een leernetwerk speciaal voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar die zelf of via een
(groot)ouder verbonden zijn aan de Orde van Malta – Associatie Nederland, Dames Vereniging Orde
van Malta, Johanniter Orde in Nederland, de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, de
Nederlandse Adelsvereniging, de Vereniging voor Jongeren van Adel in Nederland of de
Ridderschappen. Generation NeXt organiseert drie tot vier activiteiten per jaar die zijn gericht op de
ontwikkeling van het individu en maatschappelijke betrokkenheid. In elk programmaonderdeel
komen een aantal kernwaarden terug waar Generation NeXt voor staat. De kernwaarden waar wij
ons door laten leiden, ons inspireren en willen uitdragen, zijn ontleend aan het achtpuntige kruis:
Hulp, Bescheidenheid, Empathie, Vrede, Geloof, Integriteit, Rechtvaardigheid en Troost. Hieraan
voegen wij nog de waarde Respect aan toe, die tot uiting komt in wellevendheid, (zelf)respect,
fijngevoeligheid, compassie en daadkracht.
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