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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 

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.

 

http://www.grootoudersvoorhetklimaat.nl/


 

 

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. 


