Veelgestelde vragen
Wat is de Future of Aviation Challenge?

Meld ik me individueel of met een team aan?

Een online programma waarbij je in één dag ideeën gaat
bedenken voor alternatieve business modellen voor hybride
elektrisch vliegen en deze een week later presenteert.

Individueel. We selecteren 20 deelnemers. Zij worden
ingedeeld in teams van 4 deelnemers. Bij teamindeling
wordt gekeken naar ervaring en studieachtergrond. Zo krijg
je een interessante mix van teamgenoten die elkaar perfect
aanvullen!

Waarom deze challenge?
De luchtvaartsector heeft de ambitie om emissieloos te
vliegen in 2070. Om daar te komen zijn er nog veel stappen
te zetten. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld al hybride
elektrische vliegtuigen in ontwikkeling. Businessmodellen
voor kleine hybride elektrische vliegtuigen met een
capaciteit van 50 personen en een range van 500KM
bestaan echter nog niet, dus dat biedt nog veel ruimte voor
nieuwe ideeën. Goede ideeën die de ontwikkeling zelfs
in een stroomversnelling kunnen brengen. Jonge mensen
kunnen als geen ander deze goede ideeën bedenken!

Wat is hybride elektrisch vliegen?
Verschillende technieken zijn in ontwikkeling om
emissieloos vliegen mogelijk te maken. Elektrificatie is de
bekendste oplossing, maar er zijn nog meer technieken die
kunnen bijdragen zoals bijvoorbeeld waterstof. Wanneer
twee technieken worden gecombineerd spreken we over
hybriden.

Voor wie is de challenge?
Alle WO & HBO studenten en recent afgestudeerden die
zich willen inzetten voor een duurzame luchtvaart. Het
maakt daarbij niet uit welke studieachtergrond je hebt.
Sterker nog, elke studieachtergrond kan van waarde zijn
om vanuit verschillende perspectieven naar de uitdaging
te kunnen kijken.

Moet ik van tevoren al een idee hebben?

Hoe werkt de aanmeld- en selectieprocedure?
Schrijf je tot en met 16 november individueel in via het
aanmeldformulier. Bij je aanmelding stuur je je CV en een
motivatie mee. De organisatie selecteert kandidaten op
basis van CV en motivatie. Alle geselecteerden krijgen na
de selectie (19 november) een uitnodigingsmail. Als je
geselecteerd bent, heb je 24 uur de tijd om op deze
uitnodiging te accepteren, hierna vervalt de uitnodiging.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan deelname?
De challenge is goed te combineren naast je studie of
andere werkzaamheden. Als je je aanmeldt, verwachten we
dat je op onderstaande dagen aanwezig bent. En dat je in
de periode tussen de Brainstorm Pressure Cooker en de
finale middag minimaal een dag de tijd hebt om het idee
verder uit te werken:

Brainstorm Pressure Cooker (dag)
Vrijdag 27 november

Finale Presenteren (middag)
Vrijdag 4 december

Nee, tijdens de Brainstorm Pressure Cooker dag staan
inhoudelijke experts en creatieve begeleiding klaar om jou
en je teamgenoten te ondersteunen ideeën te bedenken in
korte tijd.

Het meest veelbelovende team pitcht hun idee online op
het Sustainable Aviation Fuels Conference op maandag
7 december.

Wat levert de challenge je op?

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Je krijgt de kans om met jouw idee een belangrijke bijdrage
te leveren aan het verduurzamen van de luchtvaartsector én
dankzij de professionele begeleiding ontwikkel je jezelf
professioneel. Het winnende team mag hun idee pitchen
aan de top van de luchtvaartsector, krijgt een business
training naar keuze bij Deloitte én een vlucht in het eerste
elektrische vliegtuig van Nederland.

Nee, deelname is kosteloos.

Wie organiseert de 100 Jaar Luchtvaart Challenge?
De challenge is een initiatief van het Nationaal
Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV) en is
ontwikkeld en wordt georganiseerd door projectbureau
SustainableMotion.

