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Dit werkplan is een uitwerking van het in 2021 vastgestelde nieuwe beleidsplan, waarbij 
prioriteiten zijn gesteld gezien de beperkte capaciteit en middelen. Dit betekent overigens 
niet dat alle genoemde acBes voor 100% kunnen worden uitgevoerd. Dat zal aDangen van 
de beschikbare capaciteit en ontwikkelingen die zich voordoen. Het vinden van nieuwe 
vrijwilligers (vermeld onder OrganisaBe) zal dan ook extra aandacht vragen. 

De indeling volgt de portefeuilleverdeling binnen de kerngroep, zoals vermeld in het 
beleidsplan. 

Groei van de beweging 

• Betere zichtbaarheid:  
We werken aan een betere zichtbaarheid van en binding van aangesloten 
grootouders met onze beweging. We doen dat via landelijke en regionale acBes, een 
verbetering van onze communicaBe en een betere organisaBe (zie verder onder deze 
kopjes). 

• Ambassadeurs: 
We gaan meer ambassadeurs werven en die met de bestaande ambassadeurs een 
zichtbare plek geven op onze website. We benaderen daarvoor vooraanstaande 
Nederlanders die ons een warm hart toedragen. Uitvoering: Werkgroep 
Ambassadeurs. 

• Klimaatgesprekstraining: 
We gaan, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaBes, 
klimaatgesprekstrainingen opzePen, waar mensen kunnen leren hoe te reageren op 
mensen die klimaatverandering ontkennen of bagatelliseren en hoe mensen te 
enthousiasmeren in acBe te komen. Uitvoering: Werkgroep Klimaatgesprekstraining, 
zodra daarvoor nieuwe vrijwilligers zijn gevonden. 

• Inspira9edagen: 
We organiseren regelmaBg inspiraBedagen om acBeve leden gemoBveerd te houden 
en nieuwe acBeve leden te werven voor de diverse acBviteiten. Op 1 oktober 2021 is 
de tweede inspiraBedag gehouden met ca 40 deelnemers. Uitvoering: ad-hoc 
groepje. 

• Lokale Grootouder groepen: 
We sBmuleren en ondersteunen lokale Grootouder groepen op gemeentelijk en 
provinciaal niveau. Er zijn inmiddelsz o’n 20 groepen acBef. We richten ons op de 
zichtbaarheid en met name op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 
Uitvoering: Werkgroep Regionale/ Lokale AcBviteiten en de lokale groepen. 

Landelijke en regionale ac9es 
• Pleindemonstra9es: 



We zePen de demonstraBes bij het gebouw van de Tweede Kamer voort, twee keer 
per maand, met uitzondering van de recesperioden. Omdat de Tweede Kamer Bjdens 
de verbouwing van het Binnenhof de komende jaren vergadert in het voormalige 
gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, worden de demonstraBes 
verplaatst van het Plein naar de ingang van het gebouw aan het Prinses Irenepad in 
Den Haag. Uitvoering: Werkgroep PleindemonstraBes. 

• Verkiezingen/ kabinetsforma9e: 
We blijven ons 10 punten plan Bjdens de kabinetsformaBe onder de aandacht 
brengen van de poliBek, door middel van brieven, gesprekken, publicaBes, etc. 
Uitvoering: Werkgroep Verkiezingen. 

• Voedselbos: 
We gaan een nieuwe impuls geven aan onze crowdfunding en op 27 november 2021 
parBciperen in plantdagen. Uitvoering: Werkgroep Voedselbos 

• Voorleesac9es/ kinderboeken: 
We gaan na de opheffing van de Corona restricBes het voorlezen op scholen weer 
oppakken. Ook de promoBe van kinderboeken via de prijs voor het beste 
Kinderklimaatboek wordt in 2022 weer georganiseerd. Uitvoering: Werkgroep 
Voorlezen/ Kinderboeken, zodra hiervoor nieuwe vrijwilligers zijn gevonden 

• Vergroening pensioenfondsen: 
We ondersteunen de acBes van Fossielvrij ABP en zePen zelf acBes op om andere 
pensioenfondsen te bewegen hun beleggingsportefeuille fossielvrij te maken. 
Uitvoering: een nieuw te vormen werkgroep, zodra hiervoor nieuwe vrijwilligers zijn 
gevonden 

• Gemeenteraadsverkiezingen 2022: 
We ondersteunen lokale Grootouder groepen met acBes rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Uitvoering: Werkgroep Lokale en 
Regionale AcBviteiten en de lokale groepen 

• Climate Miles: 
We ondersteunen de Climate Miles wandeltocht van Urgenda in de aanloop naar de 
KlimaaPop in Glasgow van november 2021. Uitvoering: ad-hoc groepje. 

Inhoudelijke verdieping/ Bevorderen van bewustwording 
• Webinars: 

We  conBnueren de webinars en zePen ons in om meer deelnemers te werven die 
nog niet bij ons zijn aangesloten.  Uitvoering: Werkgroep Lezingen. 

• Lezingen:  
Nu de Corona restricBes vervallen gaan we weer (fysieke) lezingen verzorgen voor 
service clubs, scholen en andere groepen. We gaan daarvoor aandacht vragen via 
onze communicaBekanalen. Uitvoering: Werkgroep Lezingen. 

• Achtergrondinforma9e: 
We conBnueren de publicaBe van achtergrondverhalen om aangesloten grootouders 
te informeren over ontwikkelingen in de klimaatwetenschap en het klimaatbeleid.  
We publiceren deze stukken op de website en brengen ze onder de aandacht via 
onze Nieuwsbrief. Uitvoering: RedacBecommissie Nieuwsbrief en vrijwilliger-
schrijvers 



Samenwerking 
• Klimaatcrisis coali9e: 

We conBnueren onze samenwerking met de Klimaatcrisis coaliBe, vooral gericht op 
de landelijke klimaatmars van 6 november 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2022. We zePen ons in het overleg in voor verbreding van de coaliBe. 
Uitvoering: ad-hoc groepje  

• Andere organisa9es: 
We versterken de samenwerking met de Jonge Klimaatbeweging  en de 
Ouderenbonden. Uitvoering: ad-hoc groepje 

• Interna9onale samenwerking: 
We versterken onze inspanningen voor samenwerking tussen Grootouder 
organisaBes in andere, met name Europese, landen. We trekken daarbij zoveel 
mogelijk samen op met de Belgische Grootouders en JongerenorganisaBes. 
Uitvoering: Werkgroep InternaBonaal. 

• Par9ciperen in coali9es: 
We ondersteunen iniBaBeven van andere organisaBes en samenwerkingsverbanden, 
als die onze doelstellingen bevorderen, zeker als we daarmee meer zichtbaarheid en 
invloed kunnen verwerven. 

Communica9e 
• Vernieuwing website: 

We vernieuwen de website om de toegankelijkheid te verbeteren en de daaraan 
gekoppelde ledenadministraBe te verbeteren. Uitvoering: ad-hoc groep website 

• Mediacontacten: 
We versterken de contacten met de pers en de visuele media om onze acBes een 
betere zichtbaarheid te geven en daarmee ook nieuwe leden en sympathisanten te 
werven. Onze sociale media-acBviteiten worden geconBnueerd. Uitvoering: 
Werkgroep CommunicaBe 

• Visuele presenta9e:  
We gaan een onderzoek (laten) uitvoeren naar de effecBviteit van onze visuele 
presentaBe (flyers, spandoeken, demonstraBeborden, etc.) voor het bereiken/ 
mobiliseren van onze doelgroep en voor het overbrengen van onze zorgen op 
poliBek, bedrijven en andere organisaBes. Uitvoering: Werkgroep CommunicaBe met 
externe ondersteuning 

• Samenhang communica9e ui9ngen: 
Met het uitbreiden van onze acBes is het belangrijk de eenheid en samenhang van 
onze communicaBe uiBngen te bewaren en te verbeteren. We gaan daarvoor betere 
interne afspraken maken. Uitvoering: Werkgroep CommunicaBe. 

• Binding met aangesloten grootouders: 
We gaan de communicaBe tussen kerngroep en acBeve grootouders in de landelijke 
werkgroepen en de lokale groepen versterken, in aanvulling op de Nieuwsbrief. Het 
acBveren van leden om zich acBef in te zePen voor diverse acBviteiten zal meer 
aandacht krijgen, o.a. via inspiraBedagen (zie ook hierboven). Uitvoering: Werkgroep 
CommunicaBe 



Organisa9e 
• Vereenvoudiging aanmeldprocedure: 

Zoals in het beleidsplan uiteengezet, voeren we een vereenvoudigde 
aanmeldprocedure in, gekoppeld aan de te vernieuwen website. Hiermee wordt 
bereikt dat er alBjd dezelfde informaBe over aanmelders wordt vastgelegd en dat 
aanmelders die zich voor bepaalde acBviteiten melden snel en op de juiste manier 
iets van ons horen. Uitvoering: ad-hoc groepje 

• Vernieuwing ledenadministra9e: 
In samenhang met de vernieuwing van de website wordt de administraBe van 
aanmelders verbeterd, zodat er een eenduidig bestand van leden ontstaat, waarin is 
vastgelegd welke informaBe zij ontvangen, of ze donateur zijn en aan welke 
acBviteiten ze deelnemen. Uitvoering: ad-hoc groepje 

• Onderzoek verzelfstandiging: 
We onderzoeken de mogelijkheden en beperkingen van verzelfstandiging van de 
organisaBe in de vorm van een vereniging of sBchBng. Aandacht daarbij zal vooral 
uitgaan naar de vraag of wij voldoende financiële middelen kunnen verwerven. 
Daarvoor wordt een donaBe-acBe gestart waarin aangesloten mensen zal worden 
gevraagd een vrijwillige jaarlijkse donaBe te doen. Uitvoering: ad-hoc groepje 

• Werving vrijwilligers: 
In de aanloop naar mogelijke verzelfstandiging zal er voor diverse ondersteunende 
taken gezocht worden naar vrijwilligers. Uitvoering: ad-hoc groepje 

• Archivering: 
De archivering van documenten (verslagen, plannen, organisaBeafspraken, 
persberichten, etc) zal worden verbeterd. Uitvoering: ad-hoc groepje. 


