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Jong Klimaatberaad 2018

Bestuur ‘18 - ‘19
Maarten Labots, Liza Langeveld-Zobdeh, Nick van Bree,
Kelsey Jansen, Yara van Heugten, Sanne Raaijmakers,
Mark Damen, Meike Dieleman

Aan de vooravond van ons nieuwe bestuursjaar bestaat de Jonge Klimaatbeweging exact
twee jaar. Twee jaar waarin de organisatie
enorm gegroeid is - in bereik, werkzaamheden, aangesloten jongerenorganisaties én
impact. Er is een brede beweging ontstaan,
waarin jongeren de kans krijgen om hun stem
te laten horen en te laten zien hoe het volgens
hen anders kan.
De Jonge Klimaatbeweging heeft een duidelijke missie: het verenigen en vertegenwoordigen van de stem van jongerenorganisaties
met als doel om klimaatverandering terug te
dringen en een duurzame toekomst te realiseren. Daarbij streeft het naar een wereld
waarin toekomstbestendigheid, klimaatrechtvaardigheid, participatie van jongeren en
empathie centrale uitgangspunten zijn. Ruim
60 jongerenorganisaties hebben ons daarom
afgelopen jaar via de Jonge Klimaatagenda
het mandaat gegeven om de jongeren van
Nederland te vertegenwoordigen. Zo onderhandelen we met dit mandaat mee over het
Klimaatakkoord, waarbij we met twee zetels
aan het Klimaatberaad zitten, werken we
hard aan campagnes en zijn we druk bezig de
Jonge Klimaatagenda te herschrijven.

ben het volste vertrouwen in de grote groep
jongeren van Jonge Klimaatbeweging die ons
in 2019 gaan helpen deze doelen te bereiken. Want een spannend jaar wordt het. Onder
meer het Klimaat- en Energieakkoord en
verschillende verkiezingen op nationaal en
Europees niveau bieden niet alleen kansen
om grote stappen in duurzaamheid te zetten,
maar ook om de stem van jongeren nog luider
te laten horen. Daarnaast zullen ook nieuwe
campagnes en de lancering van de geüpdatet
Jonge Klimaatagenda dit jaar gaan kleuren.
In onderstaand document kun je alvast lezen
hoe we deze kansen het komende jaar willen
gaan benutten. Wij kijken ernaar uit om te beginnen.

Namens het bestuur ‘18 - ‘19,
		Maarten Labots
		 Voorzitter

Het besef dat jongerenparticipatie essentieel
is, zowel in de politiek als het bedrijfsleven, is
groeiende. Hun deelname is onmisbaar voor
het realiseren van een duurzame, klimaatneutrale samenleving in 2050. Niet alleen
omdat deze jongeren de eerste generatie vormen die de gevolgen van klimaatverandering
zullen ondervinden, maar ook omdat zij een
frisse, unieke en andere blik hebben op het
klimaatprobleem. Zo komen zij tot nieuwe
oplossingen. Oplossingen die toekomstbestendig, ambitieus en inclusief zijn.
Daar is lef voor nodig. Wij, als bestuur, heb4
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De Jonge Klimaatagenda is ondertekend door de volgende jongerenorganisaties
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De Jonge Klimaatbeweging in 2019
Onze strategie
De Jonge Klimaatbeweging gelooft dat
jongeren structureel betrokken moeten
worden om klimaat- en duurzaamheidsbeleid vorm te geven. Onze nieuwe manier
van denken is namelijk essentieel voor het
vinden van toekomstbestendige oplossingen. De Jonge Klimaatagenda is leidend
om deze stem van jongeren te verankeren
in. Hierin verzamelen we namelijk de visie
van Nederlandse jongeren op de wereld
van 2050. Hoe gaan we wonen, eten,
werken, ons verplaatsen en hoe ziet ons
onderwijs eruit? Al deze perspectieven
verenigen we tot één visie op de toekomst.
We vinden het belangrijk om deze visie te
schrijven met zo veel mogelijk verschillende invalshoeken en belevingswerelden.
Diversiteit is dus een onmiskenbaar kenmerk van de Jonge Klimaatbeweging.
Hiermee gaan we voorbij aan ideologie,
maar staat juist verbinding centraal. De
noodzaak van klimaatactie is namelijk niet
links of rechts, progressief of conservatief.
Wij proberen op een positieve en inclusieve
manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld.
In alles wat we denken, doen en uitdragen staan deze gezamenlijke standpunten van jongeren in het klimaatdebat centraal. We starten campagnes, gaan in
gesprek met politici en beleidsmakers en
werken samen met het bedrijfsleven om
ondernemings- en investeringsplannen
in overeenstemming te brengen met deze
8

toekomstvisie. Al deze activiteiten dragen
altijd bij aan hetzelfde doel: jongeren een
stem geven om als agents of change hun
eigen duurzame toekomst vorm te geven.
Overkoepelende beleidsdoelen
Inmiddels bestaat de Jonge Klimaatbeweging twee jaar. De afgelopen jaren zijn
grote stappen gemaakt om bekendheid
te genereren, ons inhoudelijke te positioneren en een grote, diverse achterban
aan jongerenorganisaties op te bouwen.
Met het mandaat van deze achterban zijn
vervolgens nauwe contacten gemaakt met
politiek, overheid en bedrijfsleven. Het
jaar 2019 zal vervolgens in het teken staan
van duurzame groei, professionalisering
en impact.

veel mogelijk te laten weerklinken en onze
generatie te betrekken bij de uitwerking
en borging van de plannen. De verschillende verkiezingen zijn daarnaast een
goed kans om rol en visie van jongeren
verder te verankeren in het klimaat- en
duurzaamheidsbeleid op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Dit uit zich niet alleen door het aanbrengen van meer structuur in de organisatie,
een goedlopend HR-management en een
gezonde financiële basis, maar ook door
een gestage uitbreiding van onze achterban met diverse jongerenorganisaties, een
nog inhoudelijk sterkere Jonge Klimaatagenda en een heldere merkstrategie. Dit
zullen dan ook de uitgangspunten worden
van het komende jaar.
Op politiek vlak zal 2019 gekenmerkt
worden door verkiezingen en het Klimaaten Energieakkoord. In 2019 zal er een akkoord moeten liggen, dat Nederland bestendig maakt voor de transitie naar 2030.
De Jonge Klimaatbeweging heeft als inzet
om in dit akkoord het jongerengeluid zo
9

Jaarplanning
2018-2019
Start nieuwe werkgroep
Public Affairs
Start campagne
#ikreisanders

Klimaatdialoog #1
Provinciale Statenverkiezingen, start lobbytraject

Lancering Jonge
Klimaatagenda 2.0
Klimaatfestival

Start traject okale participatie jongeren
Werving Bestuur 19-20

nov dec jan feb mar apr mei jun jul aug sept okt
Start nieuwe werkgroepen
Jonge Klimaatagenda en
Campagnes

‘T Borrelt #1
Start werkgroep Event
Managers
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Start overdracht Bestuur 19-20

Start campagne #2
Europese verkiezingen

JKB teamuitje
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Samengevat
Overheid en Politiek
Het afgelopen jaar zijn goede banden gelegd
met politici, beleidsmakers en ministeries.
Voor aankomend jaar is het doel om deze
banden te onderhouden, te versterken en te
vertalen naar impact op nationaal, regionaal
en lokaal beleid en politiek. Daarnaast zal
er verder gebouwd worden aan coalities met
andere non-gouvernementele organisaties.
Volgend jaar zullen projecten zoals het Klimaatakkoord, de borgingscommissie en de
Provinciale Statenverkiezingen de focus zijn
van onze lobby.
Jongerenorganisaties
Het professionaliseren van het relatiebeheer
met zowel de jongerenorganisaties als andere
partijen waarmee wordt samengewerkt. Dit
vormt de basis voor een platform, welke wordt
gefaciliteerd door de Jonge Klimaatbeweging en zorgt voor een win win-situatie tussen
samenwerkende organisaties. Het platform
heeft een aantrekkingskracht op nieuwe jongerenorganisaties, maar er worden ook nog
steeds actief jongerenorganisaties benaderd.
Aan de hand van een onderzoek onder onze
achterban over diversiteit wordt toekomstige
strategie bepaald.
Jonge Klimaatagenda
In oktober wordt de nieuwe versie van de
Jonge Klimaatagenda gelanceerd. Hierin is
de input van drie klimaatdialogen verwerkt.
De Jonge Klimaatbeweging gaat verder onafhankelijke, toegankelijke kennis op het gebied van duurzaamheid aanbieden en de mogelijkheden voor het samenwerken met en
Jong Klimaatberaad 2018

verduurzamen van het bedrijfsleven zullen
worden onderzocht.
Campagnes
Twee grote campagnes worden gelanceerd.
De #ikreisanders campagne - gestart in 2018
- wordt voortgezet en een campagne rondom
de lancering van de Jonge Klimaatagenda
zal worden ontwikkeld. Veel aandacht wordt
besteed aan de diversiteit en de evaluatie van
campagnes. Met behulp van een meetinstrument wordt proces, uitvoering en resultaten
van de campagnes uitgebreid geëvalueerd. De
lessen die hieruit getrokken worden, zijn van
belang bij de ontwikkeling en uitvoering van
toekomstige campagnes.
Merkstrategie
De groeiende lijn in merkbekendheid wordt
doorgezet. Door een professionaliseringsslag
in de uitingen, maar ook in de organisatie zelf,
wordt een groter bereik gecreëerd, on- en offline. Op die manier verstevigt de Jonge Klimaatbeweging haar positie als gesprekspartner voor overheden en het bedrijfsleven, en
als partij waar jongeren betrokken bij willen
zijn.
Interne Organisatie
De interne organisatie staat in het teken van
professionalisering, het versterken van de
communicatie en de samenwerking tussen
het bestuur en de werkgroepleden. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van
teambuildingsdagen, trainingen en borrels.
Op individueel niveau zal sterk worden ingezet
op het bevorderen van talent door persoonlijke
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ontwikkelplannen op te stellen, tussentijdse
evaluaties te voeren en een werktevredenheid
enquête af te nemen. Alles dit jaar zal gericht
zijn op het vergroten van werkgeluk, het bevorderen van welbevinden en de stroomlijning
van onderlinge relaties.
Financien
Om de doelen in dit jaarplan te halen zorgen
we voor een duurzame groei van de inkomsten en uitgaven. We investeren in structurele
fondsenwerving en professionaliseren de
boekhouding. Transparantie in de besteding
van donateursgeld is een groot speerpunt.
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Overheid en Politiek
De afgelopen twee jaar heeft de Jonge Klimaatbeweging een toenemende rol voor jongeren opgeëist binnen de nationale overheid
en politiek. Daarnaast zijn de banden met verschillende beleidsmakers, politici, en ministeries verstevigd. Dit jaar zal deze lijn worden
doorgetrokken: contacten zullen worden onderhouden en uitgebreid en onze positie in
besluitvorming en instituties zal nog verder
worden verankerd. Zo zal onder andere via
het Klimaatakkoord, de Tweede Kamer en lokale overheden onze positie worden vertaald
naar ambitieus klimaatbeleid. Hoe gaan we
dat doen?
Klimaatakkoord en borging
In 2018 hebben wij deelgenomen aan de onderhandelingen aan het Klimaatakkoord. Hierbij hebben we ernaar gestreefd om de afspraken en maatregelen in dit akkoord zo veel
mogelijk in lijn te brengen met de visie van de
achterban, zoals beschreven in de Jonge Klimaatagenda. Eind december is het ontwerp
Klimaatakkoord gepresenteerd. De Jonge
Klimaatbeweging heeft aangegeven dat het
ontwerp dat er nu ligt niet voldoende is en
daardoor niet gedragen kan worden door ons.
De Jonge Klimaatbeweging zal zich er in 2019
op richten om via verschillende wegen het
Klimaatakkoord ambitieuzer te maken, om
te verzekeren dat het de belangen van jongeren en toekomstige generaties dient. Hiervoor zullen ook partnerschappen en coalities
worden gebouwd met andere organisaties.
Daarnaast zullen wij ons inzetten op een plek
in de borging van het Klimaatakkoord en de
communicatiecampagnes van het ministerie
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van Economische Zaken en Klimaat rondom
het akkoord.
Sociaal Economische Raad
Het streven is naar een rol binnen de Commissie Duurzame Ontwikkeling en het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische
Raad (SER). Zo wordt er gekeken naar mogelijkheden voor structurele samenwerking.
Provinciale Statenverkiezingen
In maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Dit is een goed moment
voor de Jonge Klimaatbeweging om partijprogramma’s te beïnvloeden en het klimaat
en jongerenparticipatie op de kaart te zetten.
Aangezien de Provinciale Statenverkiezingen
vroeg in het jaar plaatsvinden, zal nog door de
Public Affairs (PA) werkgroep 2018 een strategie worden opgesteld, welke verder uitgewerkt wordt in het jaarplan Public Affairs 2019.
Hiermee kan de PA werkgroep 2019 direct
aan de slag.
Lokale overheid en politiek
Naast nationale politiek, zullen we jongeren(organisaties) ook een stem geven in
hun eigen gemeente. Dit doen we onder meer
door participatie te faciliteren bij het vormgeven van gemeentelijke klimaatakkoorden.
In 2019 worden twee à drie pilots gedraaid
met verschillende gemeenten. Op basis van
de bevindingen zal worden gewerkt aan een
schaalbaar format en verdere samenwerking met lokale jongerenorganisaties worden
gezocht.

Coalities
De Jonge Klimaatbeweging realiseer zich dat
sterke partners van essentieel belang zijn.
In 2019 zal dan ook extra aandacht en zorg
besteed worden aan heet bouwen van nieuwe
en bestaande coalities met andere non-gouvernementele organisaties. Deze coalities
moeten bijdragen aan het verwezenlijken van
onze doelen bij overheid en politiek en de uitvoer van onze lobby. Dit biedt de mogelijkheid
om onze boodschap te verstevigen en te profiteren van het delen van elkaars kennis- en
netwerken.

De Jonge Klimaatbeweging is een vaste
gast bij congressen, discussiepanels en andere
evenementen op het gebied van klimaat en duurzaamheid, bij zowel overheid, publieke instanties
en bedrijfsleven (netwerkondersteuning).

Werkgroep
Met input van afgelopen jaar is ervoor gekozen
om de PA werkgroep voor een deel opnieuw
vorm te gegeven. Hierin blijft het onderscheid
bestaan tussen de hoofdtaken inhoudelijke
ondersteuning en netwerkondersteuning,
maar worden dit jaar ook projectmanagers
aangesteld. De projectmanagers zullen in
duo’s verantwoordelijkheid dragen voor een
specifiek thema. De verdere werkwijze en
verantwoordelijkheden zullen gespecificeerd
worden in het jaarplan PA 2019. De doelen zijn
een concretere uitwerking van de hierboven
geformuleerde constructie, op basis van de
volgende twee ambities:
De Jonge Klimaatbeweging is een
vaste partner binnen het politieke proces op
het gebied van klimaat en duurzaamheid, om
zo de stem van jongeren in hun eigen toekomst te vertegenwoordigen (inhoudelijke
ondersteuning).
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Jongerenorganisaties
Afgelopen jaar is het aantal jongerenorganisaties dat de Jonge Klimaatagenda heeft
ondertekend toegenomen tot meer dan zestig.
Bovendien zijn er ruim veertig jongerenorganisaties die nog niet getekend hebben, maar wel
betrokken en geïnteresseerd zijn. Verder blijft
ook de lijst met potentiële jongerenorganisaties nog steeds groeien. Er liggen dus nog veel
kansen voor uitbreiding. Tegelijkertijd is de
samenwerking met onder andere de Jonge 4
(J4: Jonge Klimaatbeweging, Jongeren Milieu
Actief Nationale Jeugdraad, Studenten voor
Morgen) en het Duurzaam Overleg Politieke
Jongerenorganisaties (DOPJ) verstevigd. Ook
zijn er aanknopingspunten om samen te gaan
werken met Grootouders voor het Klimaat en
het Social Development Goals Charter.
Een organisatie die duurzame groei voor de
Nederlandse samenleving heeft verwoord in
haar missie, moet dit echter ook zelf uitdragen. Daarom wordt er met betrekking tot de
jongerenorganisaties komend jaar gefocust
op drie pijlers: professionalisering, versteviging en uitbreiding.

#Ikreisanders en CopOp! Campagne lancering

leader wordt heroverwogen, waarbij er in
eerste instantie nadruk wordt gelegd op synchronisatie met de mail en de nieuwsbrief
(Mailchimp) en het belang van een duidelijk
overzicht van de status van alle organisaties.
De interne organisatie van alle documentatie
is hier ook onderdeel van.
2.
Formuleren bestaansrecht van samenwerkingsverbanden. Hierbij worden wederzijdse verwachtingen concreet en wordt gericht
gekeken naar de betekenis van de samenwerkingsverbanden. Naast de J4, DOPJ, Grootouders voor het Klimaat en de SDG Charter, wordt
er gekeken naar mogelijkheden om samen te
werken met partijen die specifiek aansluiten
op de thema’s uit de Jonge Klimaatagenda.
Verder gaat de Jonge Klimaatbeweging zich
oriënteren op samenwerkingsverbanden met
een internationaal karakter.

Professionalisering
Goed werkende systemen voor relatiebeheer
en duidelijke afspraken over samenwerkingsverbanden zijn de basis voor efficiënt en
effectief contact. Zo kunnen alle betrokken
partijen hun doelen nastreven en hun potentie
maximaal benutten. Voorgaande vertaalt zich
in twee speerpunten:

Versteviging
De Jonge Klimaatagenda wordt gedragen
door vele verschillende jongerenorganisaties
die de agenda ondertekend hebben. Ondertekening en de daaropvolgende uitnodiging
voor de Klimaatdialogen is echter niet voldoende om de jongerenorganisaties betrokken
te houden. De Jonge Klimaatbeweging heeft
de mogelijkheid om een verbindende factor
te spelen en kan organisaties en haar achterban met elkaar in contact brengen. Hiermee
wordt een extra waarde toegevoegd aan het
ondertekenen van de Jonge Klimaatagenda.

1.
Synchroniseren van Contact Relatie
Management (CRM). Het gebruik van Team-

Om deze verbinding te realiseren wordt gestalte gegeven aan een platform, met als doel
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een win win-situatie te creëren tussen aangesloten, betrokken en externe organisaties.
Deze synergie zal leiden tot efficiënt en effectief contact, waarvoor de omschreven professionalisering de basis is. Hierin hebben de
themamanagers een verbindende rol. Door
middel van het platform kunnen aangesloten
organisaties elkaar vinden om te inspireren
en samen te werken aan projecten die daadwerkelijk impact te maken. De Jonge Klimaatbeweging, waaronder de werkgroep Eventmanagers, heeft hierin een ondersteunende
rol en biedt handvatten, evenementen, nieuwsbrieven en een interactieve website.
De Jonge Klimaatagenda blijft leidend dankzij deze ondersteunende rol en de actieve betrokkenheid van jongerenorganisaties zorgt
er vervolgens voor dat zij de Jonge Klimaatagenda werkelijk gaan uitdragen. Om ervoor te
zorgen dat het platform aansluit op de wederzijdse verwachtingen wordt begin 2019 een
enquête naar de aangesloten jongerenorganisaties gestuurd. Aan de hand van de enquête
worden de huidige verwachtingen inzichtelijk
gemaakt. Welke vervolgens wordt teruggekoppeld. Dit omvat ook een overeenkomst
waarin de verwachtingen concreet staan omschreven. Door de beschreven verwachtingen
weten zowel de jongerenorganisaties als ook
de Jonge Klimaatbeweging zelf wat men voor
elkaar kan betekenen, wat de effectiviteit in
de samenwerking vergroot.

ganisaties omtrent de samenwerking, heeft de
enquête ook een ander doel. Het maakt de mate
van diversiteit onder onze achterban .inzichtelijk. Naar aanleiding van deze informatie, kunnen
wij een strategie formuleren om bij de uitbreiding
van onze achterban een (nog) meer diverse jongerenorganisaties te bereiken.
Komend jaar zal de toenemende naamsbekendheid van de Jonge Klimaatbeweging en
het samenwerkingsvoordeel van haar platform
leiden tot een toename in geïnteresseerde jongerenorganisaties. Uiteraard blijft de Jonge Klimaatbeweging zelf niet stilzitten om jongerenorganisaties die nog niet getekend hebben - maar
wel betrokken zijn – te benaderen. Evenals jongerenorganisaties die nu al bekend staan als potentiële ondertekenaars. Hierbij blijft de Jonge
Klimaatbeweging streven naar een diverse en
inclusieve achterban.

Uitbreiding
Naast de verwachtingen vanuit jongerenor22
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Jonge Klimaatagenda
Afgelopen jaar is de Jonge Klimaatagenda
2017 breed uitgedragen bij overheid, politiek, het bedrijfsleven, tijdens evenementen
en in campagnes. Ruim 30 jongerenorganisaties hebben tijdens twee klimaatdialogen
hun visie gegeven op onze wereld in 2050.
Komend jaar wordt deze input verwerkt tot
een nieuwe agenda: de Jonge Klimaatagenda
2019. In de agenda zullen de thema’s wonen,
werken, mobiliteit, voeding en onderwijs terug komen. De agenda zal waar nodig worden
voorzien van onderbouwing door middel van
argumenten en bronvermelding. Daarnaast
zullen verwante artikelen worden gedeeld.
Het bereik van de agenda zal worden vergroot
door de boodschap ook te vertalen in filmpjes
en een podcast-serie.
Conceptversie Jonge Klimaatagenda
De conceptversie van de nieuwe agenda zal tijdens de klimaatdialoog op 30 maart 2019 aan
de betrokken jongerenorganisaties worden
voorgelegd. Hier wordt er gekeken of deze
conceptversie breed gedragen wordt en in lijn
is met hun verwachtingen. Om de agenda nog
inclusiever te maken zullen nieuwe manieren worden gezocht om jongerenorganisaties
te betrekken, die hun input (nog) niet tijdens
een van de klimaatdialogen konden of wilden
geven. In oktober 2019 wordt de nieuwe agenda gelanceerd tijdens een grootschalig inspirerend evenement. Het doel is om tijdens dit
evenement minimaal 500 bezoekers in aanraking te brengen met de visie van jongeren
op een duurzame toekomst. Voor de organisatie van de klimaatdialoog en het lancer24

ingsevenement wordt een nieuwe werkgroep
Events aangesteld.
Samenwerking met het bedrijfsleven
De Jonge Klimaatbeweging zal komend jaar
doorgaan met het uitdragen van de Jonge Klimaatagenda bij overheid en politiek. Echter
speelt ook het bedrijfsleven een belangrijke
rol bij het vormgeven van onze toekomst. Het
is daarom van belang dat de visie van jongeren ook door bedrijven gehoord wordt. De
Jonge Klimaatbeweging wil hiervoor een start
maken om bedrijven te ondersteunen ‘Jonge
Klimaatagenda-proof’ te worden. Komend
jaar wordt een strategie ontwikkeld voor het
inspireren en beïnvloeden van het bedrijfsleven.
Kennismanagement
Binnen en buiten de Jonge Klimaatbeweging
is er behoefte aan toegankelijke informatie
op het gebied van klimaatverandering en
duurzaamheid. Wanneer Jonge Klimaatbeweging’ers deelnemen aan bijvoorbeeld het
Klimaatberaad of spreken op evenementen
is het van belang wetenschappelijke kennis
paraat te hebben en op de hoogte te zijn van
actuele ontwikkelingen. Ook de kwaliteit van
de klimaatdialogen is afhankelijk van het kennisniveau van de aanwezige jongerenorganisaties. De Jonge Klimaatbeweging wil daarom toegankelijke kennis op het gebied van
klimaat en duurzaamheid aanbieden.

eau van de leden van de Jonge Klimaatbeweging en, wanneer gewenst, de betrokken
jongerenorganisaties. Dit zullen ze doen door
het verzamelen, toegankelijk maken en verspreiden van relevante thema-informatie.
Hiervoor onderhouden ze een sterke band
met de jongerenorganisaties met kennis van
het desbetreffende thema. Ook zullen zij de
Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigen
op thema-specifieke evenementen en kunnen
zij een bijdrage leveren aan het bewustzijn
van Nederlandse jongeren door kennis breed
te delen via de sociale mediakanalen van de
Jonge Klimaatbeweging. Alle informatie die
door de Jonge Klimaatbeweging wordt verspreid zal ongekleurd en neutraal zijn.
Werkgroep
De huidige themamanagers blijven tot juni
verantwoordelijk voor het herschrijven van
de Jonge Klimaatagenda. De nieuwe kennismanagers kunnen de themamanagers indien
nodig ondersteunen bij het onderbouwen en
verifiëren van de agenda. Tot slot zal de nieuwe werkgroep onderzoeken op welke manier
‘sociale gezondheid’ terug kan komen in de
Jonge Klimaatagenda.

Een nieuwe groep kennismanagers zal zich
inzetten voor het verhogen van het kennisniv25

Merkstrategie
De Jonge Klimaatbeweging wil de groei van
haar bekendheid als merk en bereik voortzetten. Hierbij zal de focus liggen op professionalisering. Er worden grote stappen gemaakt om de organisatie verder te structuren
en een professionele uitstraling te geven.
Een herkenbare huisstijl met representatieve uitingen, onder andere op sociale media,
horen daar ook bij. Het merk krijgt op die
manier een professionelere uitstraling, wat
een positieve doorwerking heeft op de organisatie.

nieuwde huisstijl zal worden geïntroduceerd
en er meer wordt gestuurd op content van
hoogwaardige kwaliteit. Hierbij zal de merkstrateeg ondersteuning krijgen van een social content creator, die zich hier 8-12 uur per
week voor zal inzetten. Communicatie vindt
steeds meer plaats met (bewegend) beeld. Dit
zal komend jaar dan ook zoveel mogelijk centraal staan. Een ambitieus onderdeel hiervan
is het maken van een documentaire, die gep-

Komend jaar zal het kundige, maar informele
karakter van de organisatie verder naar voren
worden gebracht op een informerende, inspirerende en actieve manier. Dit komt onder
andere terug in de vernieuwde versie van de
Jonge Klimaatagenda, het lanceringsevenement hieromheen, de campagnes en de uitingen op sociale media.

De communicatiestijl moet binnen de organisatie van de Jonge Klimaatbeweging verder
consolideren en daarom zal er in het eerste
kwartaal van 2019 een document worden
opgesteld waarin de strategie op het gebied
van communicatie en merkuitstraling wordt
toegelicht. Dit document heeft tot doel als
handvat te dienen voor iedereen binnen de
Jonge Klimaatbeweging en wordt elk half
jaar geactualiseerd. Bij de herziening zullen
bijvoorbeeld de resultaten op gebied van diversiteit van de bereikte doelgroep worden
meegenomen, om hieruit lering te trekken en
de strategie bij te schaven.

Communicatiestrategie
De communicatiestrategie voor 2019 bouwt
voort op hetgeen afgelopen jaren is neergezet.
Dezelfde jonge, scherpe toon blijft gehanteerd, maar wordt voorzien van een jong professioneel sausje. Toegankelijke kennisdeling staat hierbij centraal, met de nadruk op
toegankelijk. Professionalisering van de uitingen mag niet ten koste gaan van de diversiteit
van de doelgroep die wij willen bereiken. Het
taalgebruik moet aantrekkelijk blijven voor
mensen van alle opleidingsniveaus, culturele
achtergronden en leeftijden. De professionaliseringsslag houdt ook in dat er een verJonge
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resenteerd zal worden op het lanceringsevenement van de Jonge Klimaatagenda 2019.

Pers
Komend jaar wordt ingezet op het versterken
en uitbreiden van het contact met de pers. De
Jonge Klimaatbeweging wil gezien worden
als centraal aanspreekpunt voor diverse media, over de visie van jongeren op klimaat- en
duurzaamheidsbeleid. De betrokkenheid van
de Jonge Klimaatbeweging bij het Klimaatak27

koord wordt hierbij ingezet. Tevens zal er actief contact gezocht worden met partijen waar
nog geen samenwerking mee is, bijvoorbeeld
door het toesturen van persberichten of suggesties voor een te belichten onderwerp.
Sociale mediastrategie
De professionalisering van het merk uit zich
ook in de manier waarop de sociale mediastrategie wordt neergezet. Op basis van
statistieken van bezoekers van de sociale mediakanalen wordt een optimale methode van
posting opgesteld, waardoor het bereik kan
worden verhoogd. Er zal gewerkt worden met
een agenda voor content plaatsing, waar iedereen inzage in heeft. Zo kunnen bestuursen werkgroepleden zien wat er op de planning
staat en hoe hun plannen hierop aansluiten.
Er wordt komend jaar bovendien gewerkt aan
het verbeteren van de middelen om kwalitatief
hoogstaande posts te maken. Hierbij zal inzet
gevraagd worden van werkgroepleden van andere portefeuilles, op het gebied van kennis
en visuele uitingen.
Toegankelijke kennisdeling is ook een van
de centrale punten die in de sociale media
strategie naar voren zal komen. Dit zal aanhaken op de thema’s die centraal staan in
de Jonge Klimaatagenda: mobiliteit, werken,
wonen, onderwijs en voeding. In deze lijn zal
worden nagedacht over het verbinden van de
werkzaamheden van de bestuurs- en werkgroepleden en hoe dit concreet naar buiten
kan worden gecommuniceerd.
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Campagnes
Binnen de Jonge Klimaatbeweging als geheel - en dus ook binnen campagnes - wordt
dit jaar veel aandacht besteed aan diversiteit.
Bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van
campagnes zal diversiteit dan ook een prominentere rol krijgen. Dit is geen doel, maar een
middel om de Nederlandse jongeren beter te
bereiken en te vertegenwoordigen. Om daadwerkelijk een bredere groep te bereiken met
de campagnes wordt daarom gelet op taalgebruik, vormgeving en de manier waarop de
jongeren worden getarget. Ook zal gebruik
worden gemaakt van het omschrijven en toepassen van persona’s bij het aanspreken van
een divers publiek.
Campagne #ikreisanders
Alles wat dit jaar omtrent campagnes wordt
gedaan, sluit aan op (een van) de onderwerpen die worden besproken in de Jonge Klimaatagenda. In 2018-2019 worden twee grote
campagnes gelanceerd. In december 2018 is
de eerste campagne genaamd #ikreisanders van start gegaan. Deze online bewustwordingscampagne heeft als doel jongeren
inzicht te geven in de negatieve invloed van
luchtvaart op het milieu en te inspireren door
duurzame alternatieven kenbaar te maken.
De specifieke groep jongeren die wij middels
deze campagne willen bereiken, zijn wel geïnteresseerd in duurzaamheid, maar bevinden
zich niet in de actieve duurzame kringen. Eind
april loopt de campagne af en deze zal dan
uitgebreid worden geëvalueerd. De evaluatie
heeft als doel lering te trekken uit het proces
en de aanpak, maar ook om naar de mate van
30

succes te kijken. De evaluatie zal bestaan uit
een interne evaluatie van het gehele proces;
van samenwerking tot uitvoering. Verder zal
ook gebruik worden gemaakt van een meetinstrument om te testen of de campagne daadwerkelijk succesvol was en de vooropgestelde
doelen behaald zijn. Om consistentie te waarborgen wordt dit zelfde meetinstrument gebruikt bij het formuleren van de doelstellingen
van de tweede campagne.
Campagne Jonge Klimaatagenda
De tweede campagne komt geheel in het
teken te staan van de lancering van de vernieuwde Jonge Klimaatagenda. Tijdens deze
campagne zal nauw worden samengewerkt
met de werkgroep Events. Deze werkgroep
is aangenomen om de lancering van de vernieuwde Jonge Klimaatagenda te realiseren.
Verder wordt ook contact onderhouden met
de PA werkgroep om de politieke ontwikkelingen hierbij te betrekken.
Externe evenementen en campagnes
Naast twee grote campagnes wordt in nauw
overleg met de PA werkgroep bekeken of er
mogelijke evenementen en campagnes zijn
waarbij de Jonge Klimaatbeweging kan aanhaken. Voorbeeld hiervan zijn initiatieven
van jongerenorganisaties en grotere partijen
zoals Milieudefensie. Hierbij is het belangrijk
dat dit past bij de Jonge Klimaatbeweging en
dat tijd geïnvesteerd kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de lopende
campagnes.

Werkgroep
De campagnes worden vormgegeven door de
werkgroep Campagnes. Idealiter bestaat de
werkgroep uit een multidisciplinair team van
zes personen waarbij de rolverdeling als volgt is: voorzitter, een lid logistiek & planning,
drie algemeen inhoudelijke leden en een lid
communicatie. Dat er dit jaar een lid specifiek
aangesteld wordt voor communicatie heeft
als doel de taal, toon en vormgeving van de

professionele training en ondersteuning van
experts op het gebied van campagne voeren.
Verder is het weekend een moment waarop
de werkgroepleden elkaar leren kennen en
het teamgevoel ontstaat.

campagnes en evenementen in lijn te brengen
met de communicatiestrategie. Verder zal het
bestuurslid Campagnes eens in de twee weken bij de vergadering aanwezig zijn als brug
tussen het bestuur en de werkgroep. Zij bewaakt de continuïteit en houdt in ogenschouw
of de activiteiten en campagnes bijdragen aan
de overkoepelende, strategische doelen van
het bestuur.
Half februari gaat de werkgroep van start.
Op dat moment loopt de #ikreisanders campagne nog, die opgezet is door de vorige werkgroep. Het is belangrijk om de overgang naar
de nieuwe werkgroep gedurende de lopende
campagne vloeiend te laten verlopen. Er zal
een inleiding worden gegeven in de Jonge Klimaatbeweging, het doel van de #ikreisanders
campagne en de invulling van de campagne
tot dusver. Ook zullen de zittende werkgroepleden enkele tips & tricks van de campagne
delen. Verder worden de nieuwe werkgroepleden door middel van de Campaigners
Academy van Milieudefensie geïntroduceerd
tot het voeren van campagne. In een intensief
weekend met terugkomdagen krijgen ze een
31

Interne Organisatie
De Jonge Klimaatbeweging is een organisatie met een groot groeipotentieel. Het is
juist daarom van essentieel belang om de
kwaliteit van alle activiteiten en bijbehorende
werkgroepen voorop te blijven stellen. Om de
continuïteit en diversiteit van de Jonge Klimaatbeweging te waarborgen, wordt er geïnvesteerd in personeelszaken.
Communicatie en samenwerking
Voor alle interne, professionele communicatie
wordt gebruik gemaakt van Slack, waar zowel het bestuur als de werkgroepen toegang
tot hebben. Naast professionele samenwerking is het ook belangrijk om momenten
te creëren waarop zowel het bestuur, vrijwilligers als onze achterban elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Daarom
wordt er 4 keer per jaar ‘t Borrelt georganiseerd. Door middel van de tweemaandelijkse
#highlights wordt de gehele organisatie op de
hoogte gebracht van de laatste updates die
intern hebben plaatsgevonden. Tot slot wordt
om de communicatie en samenwerking met
alumni te behouden een Jonge Klimaatbeweging alumni netwerk opgericht. Dit netwerk
maakt het mogelijk elkaar te blijven inspireren, maar ook om de kennis en expertise van
elkaar te kunnen benutten.
Werkgroepen
Iedere werkgroep wordt voorgezeten door een
werkgroepvoorzitter, welke verantwoordelijk is voor de voortgang en continuïteit van de
werkgroep. Deze voorzitters zullen de werkgroepen coördineren op inhoudelijke zakKlimaatdialoog
#2 2018
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en. Tevens is er binnen elke werkgroep een
bestuurslid aanwezig die de werkgroepen ook
op de hoogte blijven houden van de activiteiten en werkzaamheden van het bestuur. Hierbij is het belangrijk dat het bestuur zich op
gepaste afstand houdt van de interne zaken
van de werkgroepen, om hen zoveel mogelijk
eigenaarschap te geven over hun projecten.
Onderlinge betrokkenheid en samenwerking binnen de hele Jonge Klimaatbeweging is
een belangrijk speerpunt voor het komende
jaar. Daarom wordt er voor elke werkgroep en
het bestuur een teambuildingsdag georganiseerd.
Werving, selectie en continuïteit
Om een breder doelpubliek te bereiken met
onze vacatures wordt er in juni 2019 een sollicitatieplan opgesteld. Tevens blijven wij
Homerun gebruiken om de sollicitaties te
managen. Om de continuïteit te bevorderen
en informatieverlies tegen te gaan, zullen niet
alle werkgroepen op hetzelfde moment wisselen. De werkgroepen wisselen idealiter in
februari. Door een uitzondering zal dit jaar in
januari 2019 de werkgroep Acquisitie en de
werkgroep Public Affairs starten en in februari 2019 de werkgroep Campagnes, werkgroep Jonge Klimaatagenda en de Eventmanagers werkgroep. 			
Ontwikkeling
Persoonlijke leerdoelen
Het is belangrijk dat het bestuur en alle werkgroepleden kunnen werken aan persoonlijke vaardigheden en competenties. Daarom
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worden er persoonlijke ontwikkelplannen
gemaakt die regelmatig geëvalueerd worden.
Het bestuurslid HR zal in samenwerking met
het verantwoordelijk bestuurslid van een
werkgroep met alle werkgroepleden startgesprekken en evaluatiegesprekken voeren.
Ook werken wij aan talentmanagement. Hier
moeten de juiste mensen op de juiste plaats
binnen de organisatie komen waarin talenten optimaal ingezet en ontwikkeld kunnen
worden. Er wordt niet enkel gekeken naar
groei, maar ook naar bestaande skills. Zo
worden samenwerkingen tussen de verschillende werkgroepen gestimuleerd.

traal staan. Om het werkgeluk te vergroten
en het welbevinden te verbeteren wordt er
een jaarlijkse tevredenheidssurvey verspreid.
Verbeterpunten kunnen direct meegenomen
en geïmplementeerd worden door het nieuwe
bestuur en de nieuwe werkgroepleden. Met
het bestuur zal vier keer per jaar een feedbackmeeting gehouden worden. Het bestuurslid HR is tevens de vertrouwenspersoon
voor alle werkgroepleden. Dit jaar zal meer

Trainingen
Om de professionaliteit van zowel onze bestuursleden als die van de werkgroepleden te
vergroten, verzorgen we dit jaar minimaal vijf
trainingen, waaronder:
- een training voor het bestuur (2018 2019)
- een lobbytraining voor de werkgroep
Public Affairs (2019-2020)
- een campagnetraining voor de Campagne werkgroep (2018 - 2019)
- een acquisitietraining voor de werkgroep Acquisitie (2019 - 2020)
- een training objectief schrijven voor
de Jonge Klimaatagenda werkgroep (2019 2020)

Om een gezellige en fijne werkomgeving te
creëren wordt aankomend jaar gezocht naar
een nieuw kantoor. Dit moet een warme,
groene, sfeervolle en toegankelijke plek zijn.
Gezien het groeiend aantal werkgroepen zouden twee locaties voor vergadermogelijkheden
voldoen. Utrecht blijft daarbij de voorkeur
houden als locatie. De office manager is hierbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke- en
financiële zaken rondom het pand.

worden ingezet op een pro-actieve benadering van het bevorderen van de work-life balance. Zichtbaarheid en transparantie rond de
vertrouwenspersoon zijn hierbij van belang.

Tot slot worden er drie verplichte recessen
ingelast, namelijk in de kerstvakantie, rond
Pasen en in de zomer. Dit om de energie en
motivatie van zowel het bestuur als de werkgroepen hoog te houden en inhoudelijk scherp
te blijven.

Werktevredenheid en welbevinden
Om de werktevredenheid van alle vrijwilligers
te bevorderen moet waardering binnen en
tussen de werkgroepen en het bestuur cen34
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Financiele toelichting
Een gezonde en transparante financiële huishouding vormt de essentiële fundering voor
een groeiende organisatie. Structurele en
voorspelbare financiële groei is daarom een
voorwaarde om dit jaar, en de daaropvolgende
jaren, onze doelen en activiteiten te kunnen
verwezenlijken.
Voor specifieke projecten, zoals de campagnes of de Klimaattop, worden gericht
fondsen aangeschreven en partnerschappen
gesloten met relevante organisaties. Deze
partnerschappen hebben niet alleen betrekking op financiële ondersteuning, maar kunnen ook worden uitgedrukt in producten en
diensten.
Om de structurele basis voor de activiteiten die wij uitvoeren te versterken wordt er
dit jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor structurele instellingssubsidies
of meerjarige schenkingen van fondsen voor
het vormingsproces van de Jonge Klimaatagenda. Ook worden hiervoor de eerste contacten gelegd.
Om de financiële continuïteit en zekerheid te vergroten – niet alleen voor het huidige
bestuur, maar ook voor de daaropvolgende
besturen - zal dit jaar worden geïnvesteerd in
fondsenwerving. Hiervoor wordt onder andere
een werkgroep Acquisitie opgericht en zullen
er standaard trajecten worden ingericht waarbij gedoneerd kan worden:

Vriend van de Jonge Klimaatbeweging: Structurele donaties zorgen dat elk
bestuur met een bepaalde mate van zekerheid aan een bestuursjaar kan beginnen. Daarom introduceren we dit jaar Vriend van de
Jonge Klimaatbeweging. Zij steunen ons op
een maandelijkse basis met een zelfgekozen
bijdrage. De werkgroep Acquisitie werkt dit
plan dit jaar verder uit.
Club van 2050: Dit jaar wordt de Club
van 2050 ingesteld, waarvoor de plannen vorig
jaar zijn voorbereid. We gaan actief organisaties benaderen die een bijdrage willen leveren
aan onze doelen van 2050. We vragen hen een
bijdrage van €2050 per jaar om ons hierbij te
helpen. Er zullen geen wijzigingen worden
voorgesteld in de criteria voor sponsoren, alle
leden van de club van 2050 moeten dus ook
aan deze criteria voldoen.
Cadeaudonatie: Vanaf december 2018
is er via onze website de mogelijkheid om een
donatie cadeau te doen. Het gaat hierbij om
eenmalige donaties, waarbij de ontvanger een
leuke kaart krijgt.
Campagnebijdragen: Bij alle handelingen die mensen kunnen verrichten voor onze
acties, denk daarbij aan het tekenen van petities en delen van berichten, zal standaard de
mogelijkheid en de noodzaak worden vermeld
om te doneren.
De Jonge Klimaatbeweging is een organisatie die steunt op de inzet van vele vrijwilligers
die zich naast werk of studie zonder tegenprestatie inzetten voor de jongerenstem in het
klimaatdebat. Omdat we diversiteit belangrijk

vinden binnen ons team van vrijwilligers, werven we actief door heel Nederland. Hierdoor
zijn er dus veel vrijwilligers die reiskosten
maken om aanwezig te zijn bij evenementen
en vergaderingen. Ons streven is deze reiskosten volledig te kunnen vergoeden.
Transparantie in de uitgifte van donateursgeld is een belangrijk uitgangspunt voor de
Jonge Klimaatbeweging. Om een beter beeld
te geven over de doelen van onze uitgaven
wordt er vanaf het boekjaar 2018-2019 gewerkt met projectbegrotingen. Hierbij worden
de verschillende kosten per doel uitgesplitst
en niet meer per type. Zo wordt bijvoorbeeld
van de reiskosten bijgehouden voor welke
doel de reis is gemaakt en worden de kosten
toegeschreven aan deze projecten. Figuur 1
laat zien hoe deze kostenverdeling eruit ziet
in de begroting 2018-2019.

Wat doen wij met 1 euro?

Jonge Klimaatagenda (81%)
Campagnes (7%)
Fondsenwerving (2%)
Bestuurskosten en Administratie (10%)

Om de doelstellingen uit dit jaarplan en het
beleidsplan 2019-2024 te financieren is een
begroting voor dit jaar opgesteld die uitgaat
van een ambitieuze, maar realistische groei
van 50% op de doorlopende posten. Er is
daarnaast een grote nieuwe post toegevoegd
om de lancering van de Jonge Klimaatagenda
te financieren. Voor dit project wordt aparte
financiering gezocht en wordt een geactualiseerde begroting gemaakt op basis van
de verwachte inkomsten. De verdeling van
uiteindelijke kosten en inkomsten mogen niet
zorgen voor een negatief saldo op deze post.
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