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Missie  
Waarom we bestaan, primaire functie, permanente opdracht 

Grootouders voor het Klimaat is een groep van zeer bezorgde grootouders en sympathisanten 

die klimaatverandering zoveel mogelijk wil beperken, en zo willen bijdragen aan een leefbare 

wereld voor onze kleinkinderen. 

 

Onze missie is het bevorderen van adequaat klimaatbeleid bij de overheid en 

het bevorderen van klimaatbewustzijn en gedragsverandering bij de burger 

en het bedrijfsleven. 

 

Visie 

Wat we willen zijn; kernwaarden: waar we in geloven 

Als grootouders maken wij ons ernstige zorgen over de wereld waarin onze kleinkinderen 

zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde, die kan leiden tot een klimaatcrisis 

(gekenmerkt door vluchtelingenstromen, overstromingen, extreme droogte, verwoestende 

stormen en misoogsten).  

We constateren dat economische belangen nog oppermachtig zijn, waarbij overheid en 

consument onderdeel van het systeem zijn. Wij stellen vast dat de politiek zeer terughoudend 

is om de klimaatproblematiek en klimaatmaatregelen naar voren te brengen. Er moet veel 

actiever gewerkt worden aan het verwerven van draagvlak bij de burgers voor de 

noodzakelijke maatregelen, die zo snel mogelijk genomen moeten worden.  

Wij willen zoveel mogelijk grootouders mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten, te steunen 

of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de 

overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. 

Wij willen bereiken dat er snel een adequaat klimaatbeleid (internationaal, nationaal en 
regionaal) wordt gevoerd om het klimaat voor toekomstige generaties veilig te stellen. 
Waarbij: 

● De opwarming van de aarde wordt beperkt tot ruim beneden 2 (liefst 1,5) °C ten opzichte 
van de pre-industriële periode (rond 1800), zoals vastgelegd in de afspraken van Parijs, 
waaraan alle landen van de wereld zich hebben gecommitteerd. Samenwerking met en 
tussen alle landen is hierbij essentieel. 

● De netto emissie van broeikasgassen zo snel mogelijk wordt gereduceerd tot nul. 

● Fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden vervangen door duurzame vormen van 
energie. 



 

● Er wordt gestreefd naar een volledig circulaire economie waarbij afvalstoffen niet meer 
 voorkomen. 
 

● Arme landen worden geholpen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering zoveel 
mogelijk te beperken. 

● De grenzen van onze planeet beter bewaakt worden. De biodiversiteit is er heel slecht aan 
toe. 

● Collectief welzijn en geluk leidend zijn in plaats van welvaart en economische groei. 

● Ook toekomstige generaties recht hebben op een menswaardig bestaan (een behoorlijk 
leven, schoon drinkwater, voldoende eten, een goede woonplek, vrede en veiligheid). 

We erkennen dat grootouders die ons ondersteunen over de klimaatdoelstellingen en de 

uitvoering daarvan verschillende meningen kunnen hebben. 

Tevens willen wij bereiken dat grootouders zelf ook meer bewust worden van de gevolgen 

van klimaatverandering, hun aandeel daarin en zelf maatregelen nemen (verspilling 

voorkomen, uitstoot van broeikasgassen beperken, duurzame energie opwekken en 

gebruiken, bewuster consumeren, meer groente en plantaardige eiwitten eten, meer lopen, 

fietsen, gebruik maken van openbaar vervoer en minder vliegen) om die schade te beperken 

en daarbij ook een voorbeeld kunnen zijn voor alle (achter)kleinkinderen. 

Wij geloven dat een duurzame stabiele wereld mogelijk is als we er met z’n allen de schouders 

onder zetten. Waar het fijn is om in te leven en te genieten van de natuur. Waarin we onze 

verantwoordelijkheid hebben genomen en onze (achter)kleinkinderen ook nog kunnen 

genieten. 

 

Strategie  

wat we moeten doen om onze doelen te bereiken; welke aanpak 

Met de ongeveer twee miljoen grootouders in Nederland kunnen we in principe een grote 

groep burgers vormen, die elkaar kunnen vinden in de diepste wens om een leefbare en 

rechtvaardige wereld voor onze kleinkinderen achter te laten. 

Om onze doelstellingen (een ambitieus klimaatbeleid en klimaatvriendelijk gedrag van 

bedrijven en burgers) te bereiken is het van groot belang zoveel mogelijk grootouders bij 

elkaar te brengen die zich in onze visie kunnen vinden. Daarvoor is een groeistrategie nodig 

om van een bereik van ca 3000 grootouders eind 2018 (in de vorm van ondertekenaars van 

het verkiezingsmanifest en aanmeldingen op de website) te komen tot een beweging van 

enkele honderdduizenden grootouders. Die groei kan natuurlijk niet in een paar jaar worden 

gerealiseerd. Daarom mikken we op zo’n 5.000 grootouders aan het eind van 2019, zo’n 

10.000 aan het eind van 2020 en verdere groei daarna. 



 

Tot dusver is de aandacht vooral gericht geweest op beïnvloeding van de landelijke politiek 

door middel van demonstraties bij het gebouw van de Tweede Kamer en een oproep aan de 

politiek ambitieuze maatregelen te nemen (inmiddels door ruim 2500 mensen ondertekend). 

Naast de grootte van de beweging is het voor het bereiken van onze doelen ook van belang 

zo effectief mogelijk te zijn in het beïnvloeden van het klimaatbeleid en het gedrag van 

burgers en bedrijven. In het kader van een groeistrategie zal verbreding daarvan nodig zijn 

richting lokale politiek, bedrijven en burgers. 

Vanuit deze overwegingen (groei van de beweging, effectieve beïnvloeding en verbreding van 

de aandacht) zetten we de komende jaren in op een aantal activiteiten: 

● Werving van meer ondertekenaars van het verkiezingsmanifest en grootouder 

sympathisanten. Hoewel het nieuwe kabinet ambitieuze klimaatdoelen heeft vastgesteld 

is de uitvoering daarvan nog allerminst verzekerd en blijven er belangrijke zwakke 

onderdelen in de agenda bestaan. Het verkiezingsmanifest blijft daarom gedurende deze 

kabinetsperiode relevant. 

● Blijvende aanwezigheid bij de Tweede Kamer in Den Haag om de landelijke politiek te 

beïnvloeden in de vorm van regelmatige demonstraties en de aanbieding van ons 

verkiezingsmanifest aan ministers, leden van de Tweede Kamer en andere prominente 

personen. 

● Activiteiten ontwikkelen die de bewustwording in brede kring van de klimaatproblematiek 

bevorderen.  

● Meer betrekken van onze sympathisanten bij concrete activiteiten (hiervoor de 

mailinglijst met 2300 personen gebruiken). 

● Meer betrekken van boegbeelden die met ons sympathiseren bij activiteiten.  

● Regionale activiteiten op gemeentelijk, regionaal of provinciaal niveau, gericht op het 

bereiken van nieuwe groepen grootouders en het beïnvloeden van regionaal klimaat- en 

energiebeleid. 

● Samenwerking met andere organisaties bij specifieke acties die passen binnen de visie en 

strategie van de Grootouders en die kunnen bijdragen aan het vergroten van de 

bekendheid van de Grootouders en het werven van nieuwe sympathisanten. 

● Versterking van de communicatie via de website, nieuwsbrieven, Facebook en Twitter, 

aandacht in de media, aanbevelingen van partnerorganisaties, aanwezigheid op beurzen, 

folders en ansichtkaarten, en andere middelen. 

 

Het is noodzakelijk om scherpe keuzes te maken om de beschikbare capaciteit en middelen 

zo effectief mogelijk in te zetten. Voor het realiseren van deze strategie zijn meer financiële 

middelen nodig om de ondersteuning te versterken en meer activiteiten te kunnen 

ondernemen. Zie verder onder Organisatie en Financiering. 

 

Organisatie 

De beweging Grootouders voor het Klimaat bestaat uit: grootvaders, grootmoeders, 
groottantes, grootooms, oudooms en oudtantes. Iedereen met hart voor de derde, en 



 

volgende generaties is welkom. Er is een landelijke kerngroep van grootouders die 
gezamenlijk besluit over te ondernemen activiteiten. Bij de uitvoering zijn, naast deze 
kerngroep, een groot aantal vrijwilligers betrokken. De kerngroepleden en overige 
grootouders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Ondersteuning wordt geleverd door Urgenda in de vorm van mensuren en de financiering van 

en belangrijk deel van de kosten van de activiteiten.  

In het kader van de groeistrategie en de daarbij behorende vergroting van de financiering zal 

worden bezien of het te zijner tijd onderbrengen van Grootouders voor het Klimaat in een 

aparte stichting wenselijk is. 

 

 

 

Financiering  

In de huidige situatie wordt een aanzienlijk deel van de (beperkte) kosten van activiteiten, en 

de ondersteuning van 0,2 fte van een ondersteunende medewerker, door Urgenda gedragen. 

Met het werven van meer vrijwilligers en het introduceren van de mogelijkheid van vrijwillige 

donaties is dit voldoende voor het huidige activiteitenprogramma. Voor specifieke projecten 

die grote kosten met zich meebrengen zal additionele financiering worden gezocht. 

Hierbij zal gekeken worden naar: 

● Vrijwillige bijdragen van Grootouder sympathisanten en ondertekenaars van het 

manifest 

● Sponsoren (bedrijven en organisaties die zich herkennen in de missie van de 

Grootouders) 

● Stichtingen die zich richten op duurzaamheidsinitiatieven 

● Vermogende ouderen en Serviceclubs zoals Rotary 

● Overheidscampagnes 

 

Activiteiten tot dusver 

Grootouders voor het Klimaat is gestart als een programma van Urgenda medio 2016, met als 

eerste activiteit tweewekelijkse demonstraties bij het gebouw van de Tweede Kamer om 

invloed uit te oefenen op de landelijke politiek. Tevens ook een oproep aan Grootouders om 

zich als sympathisant aan te melden via de website www.grootoudersvoorhetklimaat.nl met 

foto van kleinkind. Deze demonstraties worden nog steeds twee keer per maand gehouden. 

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen van maart 2017 is een manifest opgesteld, 

waarin de Grootouders de politiek oproepen om de ook in 2015 door Nederland 

onderschreven afspraken van Parijs (de opwarming beperken tot “ruim minder dan 2 graden, 

en streven naar niet meer dan 1,5 graad opwarming”) na te komen. Het is aangeboden aan 

een groot aantal politici tijdens de regelmatige demonstraties. CDA lijsttrekker van Haersma 

http://www.grootoudersvoorhetklimaat.nl/


 

Buma was de eerste die het in ontvangst nam op 19 januari 2017. Op 6 december 2018 is het 

2-jarig jubileum van de demonstraties gevierd, met een extra grote demonstratie, muziek en 

zang. 

 

 



 

 

Regionale activiteiten zijn uitgevoerd in de regio Eindhoven met een verkiezingsdebat in de 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en in Friesland rond de (fossielvrije) 

Elfwegentocht in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa. 

Wat communicatie en werving van nieuwe grootouders betreft is de website vernieuwd, het 

gebruik van de Facebook pagina verbeterd (aantal volgers eind 2018 ruim 800), de 

nieuwsbrief beter benut voor het activeren van de lezers en naast de ansichtkaartenactie een 

nieuwe flyer gemaakt, waarmee nieuwe sympathisanten kunnen worden geworven. Er werd 

ons een stand aangeboden op de 50Plus beurs in Utrecht, wat ca 200 nieuwe 

steunbetuigingen heeft opgeleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We zijn er in geslaagd meer bekendheid via de media te realiseren. Grootste succes was een 

interview met een vertegenwoordiger van de Grootouders op het NOS 8 uur journaal op 9 oktober 

2018, naar aanleiding van de uitspraak in hoger beroep over de Urgenda Klimaatzaak. Rond de 

Klimaatzaak waren er ook nog twee radio-optredens op NPO Radio 1. Dat heeft veel nieuwe 

aanmeldingen opgeleverd. Daarnaast was Grootouders prominent aanwezig bij de uitzending 

Hollandse Zaken van Omroep Max op 5 juli 2018. De regionale pers in Eindhoven besteedde 

aandacht aan het mede door de Grootouders georganiseerde verkiezingsdebat. 

 

Eind 2018 hadden ca 3000 mensen hun steun voor de Grootouders uitgesproken, voor een 

groot deel via de ondertekening van het Manifest, maar ook op basis van het plaatsen van 

een foto met steunbetuiging op de website, alsmede een kort statement, dat op de 50Plus 

Beurs is gebruikt. 

Er is door een aantal grootouders voorgelezen op basisscholen in het kader van de Dag van 

de Duurzaamheid op 10 oktober. 

Een drietal lezingen is in 2018 gegeven voor diverse groepen.  

Jaarplan 2019  

Zoals weergegeven in de strategie voor de komende jaren willen we de aandacht verbreden 

van het vooral beïnvloeden van de landelijke politiek tot het bereiken van lokale en regionale 

overheden, bedrijven en burgers. Wij willen de volgende activiteiten in 2019 realiseren. 

Landelijke acties 

Demonstraties : Elke 1e en 3e donderdag van de maand demonstreren wij van 15:00 tot 

16.00 uur bij de Tweede Kamer in Den Haag (tenzij deze met reces is). Daar nodigen wij 

landelijke politici uit, en wijzen hen op de urgentie van de klimaatproblematiek en hun 

verantwoordelijkheid in dezen. De kracht van deze demonstraties is de herhaling. 

Geprobeerd zal worden het aantal demonstrerende grootouders te vergroten. Wij blijven 

ons manifest aanbieden, omdat dit nog steeds zeer actueel is, maar zullen standpunten over 

vliegen, zeescheepvaart en landbouw toevoegen. Nadat het Klimaatakkoord is bekrachtigd 

zullen wij bezien of het manifest aangepast moet worden.  

Aanleg Grootouderbos: Verkennen van de mogelijkheden om met steun van Grootouders 

een bos aan te planten in Nederland en daarvoor sponsoring te verwerven. 

Specifieke acties: Wij zullen naar aanleiding van actuele kwesties rondom het klimaatbeleid 

specifieke activiteiten ontwikkelen, zoals het schrijven van open brieven aan politici. 

Voorlezen: Er wordt al door zo’n 20 grootouders regelmatig voorgelezen op scholen over het 

onderwerp klimaatverandering. In samenwerking met de Duurzame Pabo werken we aan een plan 

om het voorlezen structureel aan te pakken. 



 

Lezingen: We gaan het verzorgen van lezingen uitbreiden en zullen daarvoor de contacten met 

geïnteresseerde organisaties versterken. Er zijn inmiddels een aantal grootouders die zich daarvoor 

hebben aangemeld en we proberen meer mensen daarvoor te vinden. We leggen een 

“lezingenbank” aan met materiaal dat bij lezingen kan worden gebruikt. 

Regionale activiteiten  

Acties rondom verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschapsbesturen: in een aantal 

provincies zullen activiteiten worden georganiseerd in de aanloop naar de verkiezingen in maart. 

Met een speciale flyer zullen kiezers worden opgeroepen voor het klimaat te stemmen. 

Regionale kringen: in Eindhoven worden de regionale activiteiten voortgezet met een evaluatie van 

het gemeentelijk klimaat/duurzaamheidsakkoord en een voorleesactie. In Amsterdam en Zuid-

Limburg wordt een regionale kring opgebouwd. 

Samenwerking 

 

Nationaal: We kiezen een meer pragmatische houding op het punt van samenwerking. Wanneer zich 

mogelijkheden voordoen de krachten te bundelen( bijvoorbeeld bij de landelijke Klimaatmars op 10 

maart of de scholierendemonstraties) of andere initiatieven te steunen, dan doen we dat. Maar we 

gaan niet actief op zoek naar samenwerkingsverbanden gezien het beperkte rendement. 

Internationaal: De samenwerking met de Vlaamse Grootouders voor het Klimaat heeft tot een 

succesvolle lancering van de Belgische beweging geleid. Wij blijven hen ondersteunen. Uitwisseling 

van ervaringen met Grootouder bewegingen in andere landen blijft nuttig indien zich daarvoor 

mogelijkheden aandienen. 

De beweging uitbreiden/ Communicatie 

Vereenvoudigde steunbetuiging: Om het eenvoudiger te maken voor grootouders hun steun te 

betuigen en deel te nemen aan onze activiteiten, wordt een kort statement centraal gezet op onze 

website die mensen kunnen steunen. Dit was een van de conclusies uit de in 2018 uitgevoerde 

evaluatie van de communicatiestrategie. Dit korte statement zal als ingang gaan dienen voor 

doorklikken naar ondertekening van het Manifest, plaatsen van foto’s en aanmelding voor de 

Nieuwsbrief. 

Website: In de loop van het jaar zal de nieuwe website (die sinds juli 2018 in de lucht is) opnieuw 

worden geëvalueerd, mede op basis van een analyse van het verkeer naar en op de website. 

Nieuwsbrief: De frequentie van de Nieuwsbrief wordt gehandhaafd op 2x per maand, zodat actuele 

informatie over de demonstraties in Den Haag kan worden verspreid. Andere (regionale) activiteiten 

dan de demonstraties zullen meer aandacht krijgen en inhoudelijke onderwerpen zullen kort worden 

besproken. 



 

Sociale media: Via onze Facebookpagina, ons Twitter account en via Instagram blijven wij 

grootouders inspireren en nieuwe ondersteuners werven. 

Ansichtkaarten en flyers: Verspreiding van ansichtkaarten en de in 2018 ontwikkelde flyer voor 

werving nieuwe ondersteuners wordt gecontinueerd. Ten behoeve van de verkiezingen in maart 

voor Provinciale Staten en Waterschapsbesturen wordt een specifieke flyer gemaakt. 

Beurzen: Ook in 2019 trachten we de aanwezigheid op 50 Plus Beurs te realiseren. Indien mogelijk en 

betaalbaar ook op regionale beurzen aanwezig zijn. Beter gebruik van middelen om mensen naar 

een stand te trekken en snel te informeren over het werk van de Grootouders 

Media aandacht: Er zal extra aandacht worden gegeven aan het genereren van media aandacht door 

het creëren van nieuwswaarde. Contacten met media zullen worden geïntensiveerd. 

Evaluatie communicatiestrategie: In de loop van het jaar zal de communicatiestrategie opnieuw 

worden geëvalueerd. 

 

Ondersteuning en financiering 

 

Ondersteuning Urgenda: Urgenda blijft de ondersteuning en financiering van de reguliere 

activiteiten van de Grootouders verzorgen. Er wordt getracht via de Hogeschool van Amsterdam een 

extra stagiair aan te trekken. De fondsen die binnenkomen via de doneerknop op de website (tot 

eind 2018 ca Euro 2000) worden ook hiervoor ingezet. 

Vrijwilligers: er is een toenemend aantal grootouders dat zich heeft gemeld als vrijwilliger voor 

lezingen, voorlezen en andere activiteiten. Extra aandacht zal worden besteed aan het onderhouden 

van contacten met deze groep en het werven van meer vrijwilligers. 

Financiering bijzondere projecten: Voor bijzondere projecten, zoals het realiseren van een 

Grootouderbos, zal additionele financiering worden gezocht van stichtingen of (bedrijfs)sponsors. 


