
Masterclasses Inclusieve Duurzaamheid 
 

Vanuit het nieuwe beleidsthema Inclusieve Duurzaamheid biedt Nieuw Wij een reeks 

online masterclasses aan. In deze masterclasses belicht een diverse groep experts 

onderbelichte duurzaamheidsvraagstukken. De masterclasses zullen van eind februari 

tot eind maart 2022 plaatsvinden op zes dinsdagavonden van 19:30 tot 21:00 uur. 

 

Voorzitter van de sessies: Samira I. Ibrahim 

 

Programma 

22 februari 2022 Regeneratieve landbouw en de 
voedselketen  

Michelle Smid en  
Jamilah Sherally 

Over de sessie: 
In deze sessie duiken we met Michelle Smid en Jamilah Sherally in de wereld van de 
regeneratieve landbouw en de voedselketen. Michelle deelt als boerin haar inzichten 
over duurzame landbouwsystemen en voedselvoorziening. Jamilah deelt daarnaast als 
tropenarts haar inzichten op de rol van de gezondheidszorg in de 
duurzaamheidstransitie, en hoe zorg en de voedselketen innig met elkaar verbonden 
zijn.  
 
Over de sprekers: 
Michelle Smid is een regeneratieve ondernemer en boerin in opleiding. Jamilah 
Sherally is tropenarts en voorzitter van Groene Moslims.  
1 maart 2022 Duurzaam en rechtvaardig beleid Laura de Vries 
Over de sessie: 
In deze sessie deelt Laura haar inzichten over de rol van de politiek in het creëren van 
een duurzaam en rechtvaardig beleid. Hoe geeft ze dit zelf vorm, en waar loopt ze 
tegenaan? Ze deelt haar visie en worstelingen om deze visie tot werkelijkheid te 
maken. 
 
Over de spreker: 
Laura de Vries is bestuurslid bij de Jonge Klimaatbeweging en Klimaatambassadeur 
van de Toekomst. In haar werk houdt ze veel rekening met diversiteit en inclusie 
binnen de duurzaamheidssector.  
8 maart 2022 Een duurzaam en rechtvaardig 

financieel systeem 
Imad el Fadili 

Over de sessie: 
In deze sessie zal Imad el Fadili zijn visie delen op een duurzaam en rechtvaardig 
financieel systeem. Hij vindt hiervoor inspiratie in de islamitische ‘zakat’, de belasting 
die iedere moslim dient af te staan om tot een rechtvaardigere financiële verdeling te 
komen.   
 
Over de spreker: 
Imad el Fadili is de algemeen directeur van het Nationaal Zakat Fonds. Hij is actief in 
de financiële wereld, waarin de focus van zijn werk ligt op ethische, duurzame en 
Islamitische financiën.  
 
15 maart 2022 Nieuw Leiderschap en 

Duurzaamheid 
Roek Lips 

Over de sessie: 

https://www.linkedin.com/in/michelle-smid/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/jamilah-sherally-a5864a53/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/jamilah-sherally-a5864a53/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/de-vries-laura/
https://www.linkedin.com/in/imad-el-fadili-43123163/?originalSubdomain=nl
https://nationaalzakatfonds.nl/


In deze sessie deelt Roek Lips zijn inzichten over de rol van nieuw leiderschap en 
spiritualiteit in de duurzaamheidstransitie. Hij reflecteert wederom over de 
gesprekken die hij tot nu toe heeft gevoerd met Nieuwe Leiders in Nederland 
waaronder Edy Korthals Altes, Ans Markus en Ahmed Aboutaleb. 
 
Over de spreker:  
Roek Lips is een Nederlandse journalist, organisatiecoach, schrijver en trainer en was 
in de periode 2005 tot en met 2014 netcoördinator bij de Nederlandse Publieke 
Omroep (NPO). Momenteel richt hij zich vooral op zijn project ‘Nieuwe Leiders’. 
22 maart 2022 Duurzaam ondernemen: La Galigo in 

Indonesië 
Fatima Spalburg 

Over de sessie: 
In deze sessie deelt Fatima Spalburg haar inzichten over duurzaam ondernemen, 
waarbij ze spreekt vanuit haar eigen expertise met het oprichten van Stichting La 
Galigo: La Galigo ondersteunt en inspireert cacaoboeren in Zuid-Sulawesi, Indonesië, 
om te stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en om op een 
holistische manier te werken aan ecologisch en economisch herstel van 
landbouwgrond. Ze zal het tevens hebben over de effecten van het koloniale verleden 
op Indonesië en de duurzaamheidstransitie. 
 
Over de spreker:  
Fatima Spalburg is een onderneemster en oprichtster van Stichting La Galigo.  
29 maart 2022 De Green Deal: Duurzaamheid op 

Europees Niveau 
Mohammed Chahim 

Over de sessie: 
In deze sessie deelt Mohammed Chahim zijn inzichten over de duurzaamheidstransitie 
op Europees niveau. Hij is zelf verantwoordelijk voor de Green Deal vanuit het 
Europees Parlement. Tevens zal hij delen hoe inclusie binnen de 
duurzaamheidstransitie op dat niveau gewaarborgd wordt.   
 
Over de spreker:  
Mohammed Chahim is een Nederlandse politicus namens de PvdA. Sinds 2 juli 2019 is 
hij tevens lid van het Europees Parlement. 
 
  

 

https://www.linkedin.com/in/roek-lips-15a7375/
https://www.nieuweleiders.nl/
https://www.linkedin.com/in/fatima-spalburg-2126158/
https://www.lagaligofoundation.com/
https://www.linkedin.com/in/mohammed-chahim-b456434/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement

