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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 
 

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. 

 

 


