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Zo maakt geld jongeren gelukkig





Het was de Jonge Klimaatagenda van de Jonge Klimaatbeweging die ons liet 
zien hoeveel overeenkomsten wij al hadden met de toekomstvisie van jongeren. 
Dat smaakte naar meer en om die reden hebben wij de Jonge Klimaatbeweging 
gevraagd of zij speciaal voor de financiële sector hun visie op de toekomst zouden 
willen geven.

Wij hopen dat daarmee niet alleen door jongeren maar ook door de financiële 
sector meer nagedacht gaat worden over de samenleving die wij met zijn allen 
eigenlijk willen hebben. Naar het idee van de ASN Bank ontbreekt het namelijk aan 
zo’n gezamenlijk gedragen beeld van de toekomst waar we allemaal aan willen 
werken. De huidige samenleving kenmerkt zich door een gebrek aan richting. We 
gaan gewoon door op de ingeslagen weg van economische groei, individualisering, 
marktwerking, uitputting van de aarde enzovoort. Is dat de samenleving die we 
willen? De breed gevoelde onvrede in de samenleving komt ook voort uit dat 
gebrek aan visie en gesprek over de samenleving van de toekomst. Tijd dus om 
weer te dromen over een betere wereld en het daar met elkaar over te hebben. Dit 
visiedocument van de Jonge Klimaatbeweging pakt daarmee de regie over haar 
toekomst.  

Piet Sprengers
Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid ASN Bank

Woord vooraf



“We staan voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We zullen onze 
samenleving, economie en levens opnieuw moeten inrichten om de balans tussen 
mens en planeet te herstellen. Dat betekent op een nieuwe manier eten, wonen, 
werken, reizen en leren. Ruimte geven voor technologische innovatie, maar ook 
werken aan maatschappelijk en sociale vernieuwing. Het creëren van een wereld 
die niet alleen in onze behoeftes voorziet, maar ook die van toekomstige generaties 
veilig stelt.”

Zo opent Maarten Labots, de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging 2018/2019, 
de Jonge Klimaatagenda. In die agenda hebben tientallen jongerenorganisaties de 
visie van jongeren op de duurzame samenleving van 2050 opgeschreven. Toen ASN 
Bank ons vroeg om de visie van jongeren op de rol van de financiële sector op weg 
naar deze samenleving te onderzoeken, waren wij direct enthousiast.

Meer dan ooit wordt onze maatschappij beïnvloedt door keuzes van de financiële 
sector. Niet langer bepalen financiële instellingen en hun beleidskeuzes enkel de 
koers van de financiële wereld. Zij zijn tegenwoordig ook in staat overheden onder 
druk te zetten en bestaande patronen te doorbreken, bijvoorbeeld door af te zien 
van investeringen in fossiele brandstoffen of van beleggingen in staatsobligaties 
van landen die internationale klimaatdoelen niet halen. Te lang hebben financiële 
instellingen het laten afweten. In 2017 gaf de Nederlandse financiële sector nog 6,3 
miljard dollar aan leningen voor fossiele brandstoffen uit, 14% meer dan het jaar 
daarvoor. Nu is het tijd dat de financiële sector haar verantwoordelijkheid moet 
nemen. Een transparante, inclusieve en proactieve financiële sector is onmisbaar 
bij het oplossen van het klimaatprobleem.

Het beleid van financiële instellingen heeft namelijk niet alleen gevolgen voor de 
wereld van nu, maar ook voor de wereld van later, voor onze en volgende generaties. 
Wij jongeren verdienen daarom een structurele plek aan tafel. Dit document is een 
eerste stap richting jongerenparticipatie in de financiële sector. In opdracht van 
ASN Bank ging de Jonge Klimaatbeweging gedurende een half jaar, middels een 
enquête, een dialoog en een festivalstand, in gesprek met jongeren. Aan de hand 
van deze gesprekken schreven we het document dat voor u ligt, een advies aan de 
financiële sector, van én door jongeren.

Ondertussen is de duurzaamheidstransitie in de financiële sector in gang gezet. 
Tussen 2016 en 2017 stegen de leningen voor duurzame energie met meer dan de 
helft, van 1,6 naar 2,4 miljard dollar.1  Ik roep financiële instellingen op om jongeren 
te betrekken bij beleidsvorming. Verduurzaam uw beleid voor onze generatie, 
samen met onze generatie.

Wytze Walstra
Projectleider samenwerking ASN Bank en de Jonge Klimaatbeweging

1  Bron: Marcelis, A. and W. Warmerdam (2018, November), Still Undermining our 
Future?, Amsterdam, The Netherlands: Profundo.
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Vergroening van de maatschappij 
begint bij de jeugd: duurzaamheid 
is in 2030 volledig verweven in het 

onderwijs. Zowel de leeromgeving als 
het lesmateriaal zijn verduurzaamd. 

Duurzaam onderwijs is daarnaast meer 
gericht op persoonlijke ontwikkeling: 

wereldburgerschap, interdisciplinariteit 
en individuele ontwikkeling zijn 

hierbinnen belangrijke pijlers. De 
financiële sector speelt een grote 

rol in duurzame investeringen in het 
onderwijs en leert scholieren welke rol 

de bank speelt in hun omgeving. O
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In 2030 is duurzaamheid volledig geïntegreerd in ons 
leven. Kinderen worden opgevoed tot wereldburgers: 
ze weten welke impact ze hebben op hun omgeving 
en de rest van de wereld.  Duurzaamheid is één van 
de normen en waarden die daarbij wordt aangeleerd. 
Dat gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school. Zo 
nemen basisscholen hun leerlingen mee de natuur 
in en werken ze samen in moestuinen. Dit laat de 
leerlingen het belang van biodiversiteit zien en creëert 
bewustzijn over de rol van de mens binnen de natuur. 
Zo worden leerlingen aangespoord duurzamer te 
leven. De financiële sector investeert in groene vormen 
van onderwijs, bijvoorbeeld door de financiering van 
moestuintjes, maar ondersteunt ook de ontwikkeling 
van lesmethodes waarin duurzaamheid centraal staat. 
De financiële sector is niet inhoudelijk sturend, maar 
investeert bijvoorbeeld wel in bedrijven die lesmateriaal 
(zoals papiergebruik) verduurzamen. 

We maken onze kinderen ook bewust van de impact 
die geld heeft op de wereld. Dit gebeurt onder andere 
doordat de financiële sector transparant is over zijn 
investeringen. Hierdoor wordt duidelijk welke banken 
duurzaam investeren, waardoor kinderen en scholieren 
bewuster kiezen waar ze hun spaarrekening openen. 
De bewustwording van de impact van geld werkt ook 
door op individueel niveau. Van jongs af aan wordt 
duidelijk gemaakt wat (duurzaam) beleggen is, hoe je 
geld kan investeren en welke impact dit kan hebben op 
de omgeving. Dit gebeurt onder andere door middel van 
interactieve spellen en op verschillende sociale media.

De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat 
in 2030 centraal. In het middelbaar- en hoger 
onderwijs wordt persoonlijke ontwikkeling onder 
andere gestimuleerd door individuele begeleiding. 
Daarnaast wordt wereldburgerschap aangeleerd 
door projectgericht onderwijs, waarin verschillende 
disciplines met elkaar worden verbonden. Onderwijs is 
individueel aanpasbaar, wat persoonlijke ontwikkeling 
verder stimuleert. Leerlingen kiezen hun eigen 
lespakket en zijn niet gebonden aan verplichte 
vakken. Deze sluiten aan bij projecten die zij buiten 
school uitvoeren. De focus van het onderwijs ligt niet 
bij het aanleren en reproduceren van feiten, maar bij 
kritisch nadenken en samenwerken om de wereld 
om ons heen te verbeteren. Duurzaamheid is in alle 
disciplines, vakgebieden en opleidingen geïntegreerd. 
Docenten zijn vaardig in het aanleren van duurzame 
competenties. Voorbeelden hiervan zijn oplossings- en 
toekomstgericht denken, en het denken in systemen.

Lesgeven in 2030

Persoonlijke ontwikkeling in 2030

Ook op de werkvloer wordt duurzaamheid aangeleerd: 
door bij- en omscholing zijn werknemers en werkgevers 
zich bewust hoe de werkplek kan vergroenen. Dit zorgt 
voor zowel top-down als bottom-up bewegingen die de 
werkomgeving verduurzamen. 

In 2030 leren we kinderen niet alleen over 
duurzaamheid, ook de leeromgeving zelf is duurzamer. 
Scholen en leerlingen kunnen samen bepalen in welke 
mate ze digitaal onderwijs willen toepassen om zo een 
duurzame balans te vinden. Het papier dat nog wordt 
gebruikt is gerecycled en e-readers verminderen het 
papiergebruik. In schoolkantines wordt duurzaam 
en gezond voedsel aangeboden. De school is een 
voorbeeld voor leerlingen van een duurzame, sociale, 
en waar mogelijk circulaire maatschappij. 

Bestaande scholen of universiteiten zijn in 2030 CO2-
neutraal. Alle nieuwe gebouwen worden bovendien 
klimaatneutraal ontworpen: ze zijn circulair en stoten 
netto geen broeikasgassen uit. Alle schoolgebouwen 
hebben zonnepanelen en laadpalen voor elektrische 
auto’s. Scholen en universiteiten zijn zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend in onder andere de energievoorziening, 
waterzuivering en warmte-opwekking. De financiële 
sector investeert in deze verduurzaming van 
gebouwen, lesmaterialen en digitalisering van het 
onderwijs, bijvoorbeeld door het gebruik van tablets in 
de klas mogelijk te maken.We betalen voor onderwijs 
als totaalpakket, in plaats voor lesmateriaal apart. 
Onderwijsinstellingen draaien zelf op voor kosten van 
nieuw materiaal, waardoor ze worden gestimuleerd 
meer materialen te hergebruiken en zuiniger met 
nutsvoorzieningen om te gaan.

De financiële sector investeert niet alleen in 
verduurzaming van leeromgeving en lesmateriaal, 
maar ook in onderzoek naar de verduurzaming en 
vergroening van de maatschappij. Zo kunnen er 
meer technische innovaties worden gedaan om 
de transitie naar een duurzame samenleving te 
versnellen en te versoepelen. De onafhankelijkheid 
van onderzoeksinstituten blijft hierbij ten alle tijden 
gewaarborgd. 

Leeromgeving in 2030

Onderzoek in 2030
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In 2030 is economische groei niet langer 
de belangrijkste indicator van welzijn: 

milieu, levensvoldoening en gezondheid 
staan in ons beeld van welzijn centraal. 

Ook wanneer we investeren kijken 
we naar meer dan alleen financieel 
rendement. De financiële sector is 

actief op zoek naar financiële, sociale 
en duurzame kansen. Circulariteit 

en transparantie zijn in 2030 cruciale 
pijlers van de maakeconomie. Arbeid 
is flexibel, terwijl de financiële sector 

de balans tussen mens, milieu en 
welvaart waarborgt. Financiële 

instellingen publiceren verplicht over 
hun sociaal duurzame prestaties in 

een gestandaardiseerde rapportage, 
waardoor wij deze makkelijk kunnen 

vergelijken.W
ER
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In 2030 monitoren we welzijn met een brede set 
indicatoren. Het milieu is de basis van onze samenleving 
en daarmee de fundering van onze economie. In 2030 
is de kwaliteit van het milieu één van de belangrijkere 
indicatoren voor welzijn, samen met gezondheid 
en levensvoldoening. Welvaart uitgedrukt in Bruto 
Binnenlands Product (BBP) is in 2030 ondergeschikt 
aan (sociale) duurzaamheid en menselijk welzijn. 
Economische groei staat dus niet langer gelijk aan een 
toename van het BBP, natuurherstel kan de economie 
van een land bijvoorbeeld even goed doen groeien.

De financiële sector stelt zich als doel bij te dragen 
aan dit bredere begrip van welzijn. De sector doet 
investeringen die op sociaal, financieel en milieugebied 
duurzaam zijn. In 2030 zijn we niet alleen bewust bezig 
met de impact van investeringen in Nederland en in 
het heden. We voorkomen dat investeringen die in het 
hier en nu een probleem oplossen, elders en later een 
probleem veroorzaken.

In 2030 zijn we hard op weg naar een circulaire 
economie. Binnen de gehele maakeconomie wordt er 
vanaf de start van het productieproces zo gehandeld 
dat materialen circulair gebruikt kunnen worden. De 
deeleconomie ontwikkelt zich nog verder, maar heeft al 
een prominente rol in ons dagelijks leven ingenomen. 
De primaire productie is hierdoor afgenomen en de 
maatschappelijke cohesie neemt toe. De wisselwerking 
tussen de circulaire- en de deeleconomie doet de druk 
afnemen op mens en milieu. 

Internationale handel is in 2030 structureel veranderd. 
Ketens zijn zo kort mogelijk en enkel nog lang wanneer 
daar (sociaal) duurzame beweegredenen voor zijn. Zo 
wordt transport van grondstoffen, halffabrikaten en 
producten over de hele wereld geminimaliseerd. Bij 
investeringen in lange ketens legt de financiële sector 
nadruk op sociale kansen. De sector stelt zich proactief 
op en gaat de dialoog aan daar waar nog een lange weg 
te gaan is, zoals in de kledingindustrie. Elke schakel 
in de productieketen is transparant, waardoor de ‘reis’ 
van een product inzichtelijk wordt voor iedereen, van 
producent tot consument. Aan de voorkant van het 
product kan dit bijvoorbeeld door middel van een tag op 
het product bewerkstelligd worden. 

Arbeid in 2030 is flexibel. In de dienstensector kunnen 
we op verschillende plekken werken en onze banen 

kunnen dankzij een verder gedigitaliseerde wereld 
op ieder moment over de hele wereld plaatsvinden. 
Doordat werk en privé meer verweven zijn, houden we 
veel kantoorruimte over. De kantoorruimtes die nog 
wel in gebruik zijn, worden multifunctioneel ingericht. 
Naast dat we op kantoor werken, kunnen we er ook 
sporten, ontspannen, ontmoeten en slapen. Onze 
werkplekken buitenshuis stimuleren het ontstaan 
van een gemeenschap, waarbij kennisdeling een 
belangrijke rol speelt. Onze kantoren zijn tenslotte zo 
ingericht dat ze makkelijk kunnen worden omgebouwd 
voor een nieuw doel. Technologische innovatie maakt 
het mogelijk om het werk fysiek minder zwaar te 
maken voor de landbouwsector en bouwsector en 
om daarbij efficiënter met grondstoffen om te gaan. 
Om- en bijscholing wordt gestimuleerd door de 
financiële sector om de technologische ontwikkeling te 
bevorderen. 

Terwijl arbeid flexibiliseert, waarborgt de financiële 
sector goede arbeidsomstandigheden in de gehele 
productieketen. Zij is daarbij continu op zoek naar 
een balans tussen mens, milieu en welvaart. Deze 
samenhangende pijlers zijn in de productieketen 
geïntegreerd, waarbij duurzaamheid centraal staat. 
De financiële sector zoekt daarom niet meer enkel 
actief naar financiële kansen, maar ook naar sociale en 
duurzame kansen.   

   
De financiële sector heeft een grote impact op milieu en 
maatschappij. In 2030 is de sector daarom transparant 
over haar investeringen. Naast een rapportage over 
de financiële resultaten van het afgelopen jaar, 
zijn financiële instellingen verplicht jaarlijks een 
gestandaardiseerde en concrete rapportage over hun 
(sociale) duurzaamheidsresultaten te publiceren. De 
financiële sector verplicht bedrijven om hetzelfde te 
doen.

Het verslag omvat in ieder geval een (sociale) 
duurzaamheidsanalyse, waarin over zowel de sociale 
impact als de klimaatimpact van investeringen wordt 
gerapporteerd. Mens, milieu en welvaart zijn verankerd 
in de rapportage door middel van universele criteria 
en maatstaven. Een ketenbeleidrapportage vormt een 
ander belangrijk onderdeel van het verslag. Hiermee 
maakt de financiële sector inzichtelijk hoe zij voorkomt 
dat kapitaal via tussenschakels alsnog op de verkeerde 
plekken belandt. De (sociale) duurzaamheidsrapportage 
maakt het consumenten makkelijker om duurzame 
financiële keuzes te maken. Zo wordt de consument in 
staat gesteld de financiële sector scherp te houden. 

Welvaart in 2030

Ons economisch systeem in 2030

Arbeid in 2030

Investeringen in 2030
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We wonen in 2030 in een groene en 
sociale omgeving. Vooral in steden 

maken we steeds efficiënter en slimmer 
gebruik van de beschikbare ruimte, door 

onder andere nieuwe woonvormen te 
benutten. We wonen gemiddeld kleiner, 

maar beschikken over meer ruimte 
door woonvoorzieningen te delen. 

Bestaande woningen worden stap voor 
stap verduurzaamd, waarbij bewoners 
de last van verduurzaming niet hoeven 

te dragen. Alle bestaande woningen zijn 
gasvrij. Nieuwbouwwoningen worden 

klimaatneutraal en circulair ontworpen 
en gebouwd. Zo veel mogelijk 

grondstoffen en restproducten worden 
hergebruikt of gerecycled en zo veel 

mogelijk huizen zijn energie-efficiënt. W
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In 2030 maken we steeds efficiënter gebruik van de 
beschikbare ruimte. Om iedereen een goede woon- en 
leefomgeving te bieden, wordt er geïnvesteerd in nieuwe, 
duurzame woonvormen. Hierbij zijn hoog wonen, kleiner 
wonen, gedeeld wonen en wonen op water belangrijke 
initiatieven. Verduurzaming van bestaande woningen wordt 
door de financiële sector gestimuleerd en gefaciliteerd,  
terwijl er in de woningbouw enkel nog klimaatneutrale 
nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Om ruimtegebruik 
te optimaliseren, worden vormen als modulair wonen en 
demontabel bouwen in 2030 zo veel mogelijk toegepast. 
Zo houden we ruimte over voor een groene leefomgeving. 
Huizen zijn bovendien geïsoleerd, zelfvoorzienend en energie-
efficiënt. 

In 2030 is er binnen en buiten de stad ruimte voor kwalitatief 
groenblauw natuurgebied. Nieuwe wijken zijn bovendien 
duurzaam en groen ontworpen. We wonen zo dicht mogelijk 
in de buurt van een groenblauw gebied van parkformaat. 
De financiële sector steunt initiatieven voor de vergroening 
van steden en dorpen, en gaat daarnaast zelf actief op 
zoek naar mogelijkheden om wijken te verduurzamen. 
Duurzame vormen van vervoer zijn in 2030 de norm binnen 
steden en vervangen auto’s [zie hoofdstuk: mobiliteit]. 
Door parkeerruimtes in te perken komt er ruimte vrij voor 
woningen of voor groen. 

Naast vergroening en verduurzaming van woningen en wijken 
speelt sociale duurzaamheid in 2030 een belangrijke rol in 
de samenleving. De financiële sector heeft een belangrijke 
rol in het verhogen van sociale duurzaamheid in de wijk, 
bijvoorbeeld door het faciliteren van duurzame initiatieven. 
Voorbeelden hiervan zijn voedselbossen en moestuinen, 
buurt-energienetwerken en wijkverduurzaming, en 
sociale initiatieven zoals repair-cafés en deelplatformen. 
Levensloopbestendig wonen is daarnaast een belangrijke 
woonvorm die in 2030 overal beschikbaar is en sociale 
duurzaamheid vergroot.

Op landelijke schaal verhoogt de financiële sector sociale 
duurzaamheid door zich in te zetten tegen krimp. Ze steunt 
initiatieven in krimpregio’s die identiteit en bedrijvigheid in 
de regio stimuleren en zoekt actief naar mogelijkheden om 
krimpregio’s aantrekkelijk te maken. Dit heeft een positief 
effect op deze regio’s, maar vermindert ook de druk op 
huidige populaire binnensteden.

Nieuwe woningen worden zelfvoorzienend ontworpen en zijn 
daarbij gasvrij. Er wordt actief geïnvesteerd in technologieën 
en initiatieven om bestaande woningen ook volledig gasvrij te 
maken. Investeringen in duurzame, lokale energieopwekking 
en in efficiënte energieopslag staan centraal in deze 
ontwikkeling en gaan hand in hand. Windenergie op zee, 
zowel centrale als decentrale zonne-energieopwekking 
en waterenergie zijn in 2030 cruciale energiebronnen. De 

ontwikkeling van kernenergie is daarentegen geen prioriteit. 
Daarnaast is er in de meeste wijken een slim energienetwerk 
aanwezig. Er wordt niet meer geïnvesteerd in fossiele 
brandstoffen. 

Om de samenleving in 2030 verder te verduurzamen, 
stimuleert de financiële sector actief het verminderen van 
energiegebruik. De financiële sector heeft een leidende rol 
in het verduurzamen van de maatschappij, door groene start-
ups en initiatieven te ondersteunen, vooral op het gebied van 
opwekking, opslag en gebruik van energie. Bewustwording 
van consumenten op het gebied van energieverbruik is 
in 2030 tevens een speerpunt van de financiële sector. 
Zo worden consumenten bij de aanschaf van een woning 
actief geïnformeerd over het energieverbruik van de 
woning. Kopers worden hierdoor sterk beïnvloed door de 
energiekosten en woningeigenaren worden gemotiveerd de 
woning zo duurzaam mogelijk te maken. We maken gebruik 
van financiële producten die duurzaam wonen stimuleren 
zoals gebouwgebonden financiering.

In 2030 is duurzaamheid essentieel in het (ver)bouwen van 
woningen. Nieuwbouwwoningen zijn zelfvoorzienend en 
energie-efficiënt, bestaande woningen worden stap voor stap 
verduurzaamd. De last van het verduurzamen van bestaande 
woningen ligt zo min mogelijk bij de bewoners. Eigenaars 
van woningen met een laag energielabel worden extra 
gesteund in de verduurzaming van hun woning: de financiële 
sector zoekt actief naar mogelijkheden om dit proces op een 
sociale, efficiënte en duurzame manier te laten verlopen. 
Al met al bouwen we minder in 2030: het toepassen van 
nieuwe woonvormen en het verduurzamen van bestaande 
woningen maakt dit mogelijk. Als we bouwen, doen we dat 
binnen bestaande bebouwing en gaat dat niet ten koste van 
de natuur. 

In 2030 is circulariteit een belangrijke pijler binnen de bouw. 
Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw worden grondstoffen 
allemaal hergebruikt of gerecycled. Investeringen in 
recycling maken het hergebruiken van materialen in 2030 
zo makkelijk en lucratief mogelijk. Onderdelen van huizen 
worden bovendien ontworpen met hergebruik in gedachte. 
Circulariteit en herbruikbaarheid van grondstoffen en 
materialen zijn belangrijke criteria in de duurzaamheidscheck 
van nieuwbouwwoningen. Er zijn tevens nieuwe systemen die 
duurzaam gebruik van grondstoffen faciliteren, zoals een 
materialendatabase om bij te houden welk materiaal waar in 
een project wordt gebruikt. Ook het betalen voor diensten in 
plaats van producten is in 2030 een belangrijk concept. De 
producent blijft eigenaar van de grondstoffen en de bewoner 
betaalt voor het gebruik ervan. Dit scheelt grondstoffen 
en reparatiekosten, en voorkomt onnodige verspilling 
van producten en reststoffen. De financiële sector steunt 
dergelijke initiatieven. 

De woon- en leefomgeving in 2030

Energie in 2030

Bouwen in 2030
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In 2030 verplaatsen we ons net zo goed 
van A naar B. Tegelijkertijd reduceren 

we onze impact op de aarde tot het 
nulpunt en gaan we zo een duurzame 

toekomst tegemoet. Onze mobiliteit is 
daarom in 2030 grotendeels vrij van 
schadelijke uitstootgassen, zowel in 

productie van vervoermiddelen als in 
het gebruik ervan. Toch leveren de 

vervoermiddelen niet in op comfort en 
snelheid. Dit bereiken we met een goede 

infrastructuur voor vervoermiddelen 
met een kleine klimaatimpact. Een 
duurzame manier van reizen wordt 
in 2030 niet alleen bewust gekozen, 

maar is ook aantrekkelijk, omdat het 
goedkoop en gemakkelijk is. M
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In 2030 verplaatsen we ons zoveel mogelijk met de 
(elektrische) fiets of te voet. Voor langere afstanden 
binnen de stad maken we gebruik van openbaar 
vervoer. We zijn ons bewust van de negatieve gevolgen 
van autorijden op het klimaat en op de luchtkwaliteit 
in de stad. Het gebruik van de auto als vervoermiddel 
binnen stedelijk gebied is in 2030 niet gangbaar; 
duurzame en schone vervoersmiddelen zijn de norm. 
We wonen dichtbij ons werk in 2030, waardoor het 
woon-werkverkeer afneemt. Het openbaar vervoer is 
aantrekkelijk, waardoor forenzen het OV boven de auto 
verkiezen. Flexibele werktijden zorgen daarnaast voor 
spreiding van de druk op de OV-capaciteit. Innovatie, 
gesteund door de financiële sector, zorgt er in 2030 
tevens voor dat we treinen kunnen produceren die 
hogere snelheden halen met minder stroomverbruik. 
Videoconferences worden gangbaarder waardoor het 
aantal zakenreizen afneemt. Binnen Europa worden 
zakenreizen niet langer per vliegtuig afgelegd, maar 
wordt voor de trein of bus gekozen.

We zijn ons in 2030 bewust van de negatieve gevolgen 
van vliegen en kiezen daarom voor vakanties dichter 
bij huis. Treinreizen binnen Europa zijn in 2030 sneller 
en goedkoper waardoor we vaker besluiten om met de 
trein op vakantie te gaan en het vliegtuig massaal laten 
staan. Ook in de transportsector gebruiken we in 2030 
duurzame alternatieven voor de vele vrachtwagens, 
bestelbusjes en binnenvaartschepen. Hierbij kunnen 
zowel elektrische voertuigen op de weg, als de trein 
een uitkomst bieden. De financiële sector doet vanaf 
heden geen investeringen meer in vervuilende vormen 
van transport, zoals vliegen. In plaats daarvan  draagt 
de sector zijn steentje bij om innovaties in duurzame 
manieren van transport, zoals op waterstof of 
elektriciteit, verder te ontwikkelen, en investeert de 
sector niet in transport op fossiele brandstoffen.

De auto kan, door zijn prominente rol in de maatschappij, 
in 2030 nog niet volledig worden vervangen door het 
openbaar vervoer. De overstap naar het openbaar 
vervoer gebeurt daarom stapsgewijs. Privébezit van 
een auto bestaat daarentegen vrijwel alleen nog op 
het platteland en wordt voor een groot deel vervangen 
door deelauto’s. Deze rijden op elektriciteit, waterstof, 
of andere duurzame en schone brandstoffen. Tevens 

worden in 2030 alleen nog auto’s geproduceerd die 
op duurzame brandstoffen rijden. De financiële sector 
speelt vanaf heden een actieve rol in de overgang 
naar schone transportmiddelen en de uitfasering van 
auto’s op benzine of diesel, maar ook van auto’s in het 
algemeen. Om dit te bewerkstelligen doet de financiële 
sector op het gebied van auto’s enkel nog investeringen 
in de doorontwikkeling van duurzame alternatieven, 
niet in de daadwerkelijke bouw. Daarnaast wordt 
onderzoek naar duurzame recycling van accu’s en 
batterijen bevorderd.

Om deze veranderende manier van verplaatsingen te 
faciliteren, ondervindt infrastructuur en ruimtelijke 
ordening in 2030 een transformatie. Zo is de stedelijke 
ruimte in 2030 zo aangepast dat lopen, fietsen en OV-
gebruik veel aantrekkelijker zijn dan autogebruik. 
Centra van steden zijn bovendien volledig autovrij. In het 
centrum zijn we nog altijd welkom met de fiets, maar 
worden we door de inrichting van de stedelijke ruimte 
aangemoedigd vooral veel te voet te gaan. Door snelle 
fietsroutes zal de verkeersdrukte in de binnensteden 
lager worden. Deze fietsroutes verminderen bovendien 
de doorstroom van auto’s, waardoor autogebruik 
wederom wordt ontmoedigd. De financiële sector 
draagt actief bij aan het realiseren van een dergelijke 
stedelijke infrastructuur en zoekt naar creatieve 
mogelijkheden om in stedelijke infrastructuur te 
investeren.

Voor dagelijks vervoer over middellange tot lange 
afstanden is de auto in 2030 niet meer de norm. De 
financiële sector investeert dan ook niet in (auto)wegen. 
Uitzondering hierop zijn investeringen in de ‘non-high 
income OECD’ landen. Echter, ook investeringen in deze 
landen moeten niet alleen gericht zijn op economische 
groei maar op het creëren van een duurzaam 
vervoersnetwerk. Het treinnetwerk is met behulp van 
de financiële sector in 2030 dermate verbeterd dat 
het nemen van de trein de norm is voor reizen binnen 
Europa. Door goede Europese samenwerking hebben 
we in 2030 een goed aaneengesloten treinnetwerk met 
snelle verbindingen naar alle Europese grote steden, 
waardoor de trein voor lange zakenreizen en vakanties 
een betere optie wordt. Innovaties op het gebied van 
energieopslag zorgen er bovendien voor dat in 2030 
(vracht)voertuigen die op elektriciteit rijden langere 
afstanden af kunnen leggen.

Alledaags reisgedrag in 2030

Vakantie en transport in 2030

De transformatie van de auto

Infrastructuur in 2030
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In 2030 is duurzame voeding een 
breed gedragen gedachtegoed. Het is 

bereikbaar en betaalbaar voor alle lagen 
van de samenleving. Van jongs af aan 

leren we gezonde, voedzame, lokale en 
eerlijke producten te eten en duurzaam 

voedsel wordt veel gepromoot. 
Bovendien zijn voedselaanbieders zich 
bewust van hun morele plicht om bij te 

dragen aan een duurzame samenleving. 
Producenten zijn gemotiveerd om 

te produceren met circulariteit als 
belangrijkste uitgangspunt. Er vindt 

meer voedselproductie plaats in steden 
en andere onderbenutte plekken en 

een groter deel van ons voedsel wordt 
lokaal, in Nederland, geproduceerd. VO

ED
IN
G
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In 2030 ligt de focus van de voedselindustrie op 
produceren met respect voor de fysieke omgeving, van 
bodem tot verpakking. We zijn kritisch op de integriteit 
van productielijnen en van de mensen en middelen 
die daarmee gemoeid zijn. Flinke investeringen in 
de transparantie van voedselketens leiden ertoe dat 
voedselproducenten, distributeurs en aanbieders 
gemotiveerd zijn om te verduurzamen.

De land- en tuinbouw is voor een groot deel aangepast 
aan het klimaat, en instandhouding van de natuur 
is een belangrijke pijler in de voedselindustrie. Er 
worden bijvoorbeeld geen bossen en natuurgebieden 
ontgonnen voor landbouw of veeteelt. Producenten 
worden gestimuleerd om zo circulair mogelijk te werken 
met behoud van biodiversiteit en bodemkwaliteit. 
Waar mogelijk wordt er teruggegeven aan de natuur. 
De financiële sector investeert in nieuwe, duurzame 
vormen van landbouw. Zodoende beschikken boeren 
en telers over de (financiële) middelen om deze visie te 
realiseren. Dergelijke duurzame aanpassingen leiden 
er tevens toe dat de prijs van binnenlandse producten 
daalt en de kwaliteit ervan verbetert. 

Er vindt bovendien meer voedselproductie plaats in 
steden. Onderbenutte plekken in de stad ontlenen 
zich voor broedplaatsen van innovatie en vormen 
van agrarische burgercollectieven. Deze initiatieven 
worden gesteund door de financiële sector en zorgen 
ervoor dat duurzaam en gezond voedsel bereikbaar 
is voor alle lagen van de samenleving. Doordat we 
voedsel om ons heen zien groeien, voelen we ons er 
tevens meer mee verbonden.

In 2030 maken we slim en efficiënt gebruik van 
logistiek. De logistiek in de bezorgmarkt is volledig 
CO₂-neutraal. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van gedeelde distributiecentra die worden aangestuurd 
door slimme algoritmes, waaraan de financiële sector 
een grote bijdrage levert. Binnenlandse en lokale 
producten blijven zo meer in eigen land. Daarmee 
wordt onnodige verpakking en transport voorkomen. 
Er vindt ook veel innovatie plaats in duurzaam 
verpakken. Landbouwafval wordt bijvoorbeeld gebruikt 
om plastic verpakkingsmateriaal te vervangen, 
door middel van nieuwe upcycle-technieken. We 
importeren en exporteren bovendien minder voedsel. 
In plaats daarvan exporteren we voornamelijk kennis 
en toepassingen van voedselproductie. De financiële 
sector steunt initiatieven die klimaatneutrale en lokale 
voedselproductie realiseren.

In 2030 leren we van jongs af aan over de herkomst, 
functies en impact van ons voedsel. Op basisscholen 
staan kinderen in contact met gezonde en duurzame 
voeding door bijvoorbeeld moestuinen, voedselbossen 
of schoolreisjes naar de boer. Naast voorlichting 
over waar voedsel vandaan komt, leren we wat een 
voedzame en gebalanceerde maaltijd is en dat dierlijke 
producten daarbij niet noodzakelijk zijn.

Boeren en producenten bieden stages aan voor 
maatschappelijke diensttijd van jongeren en middelbare 
scholieren die worden ondersteund door de overheid 
en de financiële sector. Doordat we van jongs af aan 
bij voedsel worden betrokken, is er naast groeiend 
bewustzijn meer interesse in werk in de agrarische 
sector.

In 2030 is er meer diversiteit in voedselaanbod en in 
supermarktland als gevolg van groeiende investeringen 
in online aanbieders en nichemarkten, zoals lokale 
initiatieven in de stad. We doen dan ook minder 
aankopen in fysieke supermarkten, doordat er steeds 
meer services worden aangeboden. Bovendien is er 
veel ruimte voor lokale aanbieders in de stad (korte 
keten). 

Dominante supermarkten spelen niettemin een 
belangrijke en proactieve rol bij het vergroten van 
bewustzijn en het veranderen van koopgedrag 
rondom duurzaamheid bij een breed publiek. Hierbij is 
consumenteneducatie belangrijk: we willen juist, helder 
en beeldend geïnformeerd worden over producten die 
ons worden aangeboden. De normen voor keurmerken 
zijn streng en mogen niet zomaar worden uitgegeven 
door de industrie, maar enkel door onafhankelijke 
organen. Nieuwe plantaardige en duurzame producten 
hebben de massa bereikt en hebben een prominente 
plaats in de supermarkt. De financiële sector investeert 
alleen in voedsel dat duurzaam en transparant 
geproduceerd is.

Daarnaast hanteren supermarkten duurzame 
aanbiedingen: voornamelijk gezond, veelal 
seizoensproducten, geen vlees en minder dierlijk. 
Tevens is geïnvesteerd in technologie voor het kunnen 
toepassen van dynamische prijzen met behulp van 
slimme software om verspilling tegen te gaan. Dit biedt 
telers bovendien eerlijke prijzen voor hun producten.

Voedselproductie in 2030

Import, export en transport in 2030

Weten over eten in 2030

Boodschappen in 2030
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jongeren gelukkig’, neem contact op met info@jongeklimaatbeweging.nl.
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