JAARVERSLAG 2020

Voorwoord
Bij het aantreden van het (compleet) nieuwe
bestuur liepen veel processen binnen de Jonge
Klimaatbeweging op een einde: de We Are
Tomorrow campagne liep op een einde, het
Klimaatakkoord werd niet getekend, de JKA 2.0 was
opgeleverd en het ASN Project werd
afgerond. Ook veel werkgroepleden kwamen na een
periode van hard werken op het einde van
hun termijn.
2020 is het jaar geweest van veel nieuwe starts!
Met welhaast een ‘blank sheet of paper’ en
ontzettend veel energie heeft het bestuur, samen
met een gemotiveerde groep van oude en
nieuwe vrijwilligers, de handschoen opgepakt. Verenigd in onze passie voor duurzaamheid en
met eigenwijs optimisme hebben we met meer dan
50 vrijwilligers verbindende, inspirerende en
vernieuwende activiteiten ontwikkeld. Activiteiten
voor én door jonge generaties!
2020 is het jaar geweest van meer luisteren én
vertegenwoordigen. Ondanks dat we door de
coronacrisis meer afstand hebben gehouden met
onze achterban, waren we via het Jonge
Klimaatpanel en de eerste online Klimaatdialoog
meer verbonden dan ooit. De duurzame stem
van jonge generaties hebben we nog meer op de
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radar gebracht. Van de tafels van Regionale
Energie Strategieën in heel Nederland tot aan de
minister-president op het Catshuis.
2020 is het jaar van Verbindend Verduurzamen. We
zochten de verbinding met jongeren buiten
de ‘groene bubbel’. Met fantastische nieuwe projecten zoals het Theo de Klimaatactivist,
Klimaathelden en JKBonTour. Hiermee zijn we naar
de jongeren toegestapt en laten zoveel
mogelijk jongeren meepraten, meedenken en meedoen met de overgang naar een duurzame
samenleving.
2020 is het jaar van de bekroning van 4 jaar hard
werk! Plek nummer 1 in de Trouw Duurzame
100 is een prijs voor alle (oud-)JKB’ers en een prijs
voor een hele generatie die is opgestaan
voor ambitieus klimaatbeleid. Na 4 jaar hard werk
wordt de klimaatstem van jongeren namelijk
op steeds meer plekken gehoord, zoals: Coalitie-Y,
coördinator van SDG13 bij SDG Nederland,
het SER Jongerenplatform, in periodiek overleg met
de minister van EZK en op veel meer
plekken! De prijs is een motivatie voor enorm veel
jongeren om zich nog harder in te zetten!

In 2021 blijven we strijden voor de wereld waar we
van dromen.
In 2021 blijven we strijden voor de groenste verkiezingen ooit.
In 2021 blijven we strijden voor de 1,5-gradensamenleving!
Was getekend,
Bestuur ‘19/’20
Annelou, Aniek, Emma, Eva, Joris, Laura, Sara, Werner

Begrippenlijst

Afkortingen of termen die we vaak gebruiken
DI 		
Duurzame innovatie
JKA 		
Jonge Klimaatagenda
JKB 		
Jonge Klimaatbeweging
JO 		
Jongerenorganisatie
JKP 		
Jonge Klimaatpanel
PA 		
Public Affairs - Mensen die zich
		
bezighouden met politiek en
		belangenbehartiging
PJO 		
Politieke Jongerenorganisatie
WAT-GP
We Are Tmrw Global Partnership

3

Inhoudsopgave
Voorwoord (bestuur)

1. ‘19/’20 in beeld
2. Infographic van onze impact (in cijfers)
3. Impact 2020 in vogelvlucht
3.1. Inclusieve systeemverandering
3.2. Duurzame interne organisatie
3.3. Interne en externe diversiteit

4. Resultaten per werkgroep

4.1. Jonge Klimaatagenda
4.2. Public Affairs & Participatie
4.3. Jongerenorganisaties & Evenementen
4.4. Duurzame Innovatie
4.5. Campagnes & JKBonTour
4.6. We Are Tomorrow Global Partnership
4.7. Acquisitie

5. Financiële verantwoording
6. Vooruitblik naar 20/21
7. Zij maken JKB
Colofon

1. ‘19/’20 in beeld

Februari ‘20

Rli - Verbindend Verduurzamen brainstorm met
‘duurzame jongeren’

December ‘19

Jongeren leveren input op de Nationale
Omgevingsvisie. Samen met NJR &
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Aannemen nieuwe werkgroepen en kick-off - 40+
nieuwe werkgroepleden

April ‘20

Lancering Jonge Klimaatpanel
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Juli ‘20

Lancering Later is álles beter podcast met CIRCL

Mei ‘20

Online Klimaatdialoog

September ‘20

Overleg premier Rutte

Juni ‘20

Persconferentie en eerste overleg premier met Coalitie-Y
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Oktober ‘20

Overleg minister Wiebes over participatie

September ‘20

Transitieplannen klaar

Oktober ‘20

Lancering JKBonTour

Oktober ‘20

JKB #1 in Trouw Duurzame 100
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2. Impact in cijfers
Campagnes: 3

Klimaatdialogen: 1

Betrokken vrijwilligers: 54

Aangesloten jongerenorganisaties: 53

Meeste jongeren bereikt met organische
post op Facebook: 1803

Mediaoptredens: 25

Partners WAT Global Partnership: 11
Klimaatdialogen: 1
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Meeste jongeren bereikt met gebooste
post op Facebook: 35005

Transitieplannen: 5
SPRINTers: 12

3. Impact 2020 in vogelvlucht
In het Jaarplan 2020 zijn 3 belangrijke pijlers voor
2020 bepaald: inclusieve systeemverandering,
duurzame interne organisatie en (interne en externe) diversiteit. In deze sectie wordt kort beschreven
wat er per pijler het afgelopen jaar is gebeurd.

3.1 Inclusieve Systeemverandering
Uit de onze eigen analyse van het Klimaatakkoord,
vindt de Jonge Klimaatbeweging dat de
aanpak van de overheid zich nog te veel richt op
optimalisatie van wat er nu is, in plaats van
echte systeemverandering. Ook is er te weinig aandacht voor het verduurzamen van
consumptie en het meenemen van de Nederlander
in de energietransitie. Publicaties van het
Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van
State bevestigen dit.
In 2020 heeft de Jonge Klimaatbeweging zich
daarom gericht op het onder de aandacht brengen
en bijdragen van inclusieve systeemverandering. Zo
heeft de Jonge Klimaatbeweging in overleggen met
beleidsmakers, politici, programmacommissies van
politieke partijen en deelnemers van het Klimaatakkoord vaak het belang van systeemverandering
en klimaatrechtvaardigheid benadrukt. Met behulp
van de Jonge Klimaatagenda is er ook laten
zien hoe deze systeemverandering eruit kan zien.
Ook is er een plan voor groen herstel van de
economie ontwikkeld, om zo de economische crisis

aan te wenden als basis voor de
systeemverandering.
Ervoor zorgen dat elke (jonge) Nederlander mee
kan in de energietransitie is een belangrijk
onderdeel geweest van het thema inclusieve systeemverandering. Samen met KEK hebben we
JongRES opgericht, waarmee we jongeren laten
participeren bij beleid voor hernieuwbare
energie. Ook bij de minister van Economische Zaken
en Klimaat is speciaal aandacht gevraagd
voor betere participatie. Momenteel werken we met
het ministerie samen om de verbetering van
de participatie te verzorgen en om het ministerie te
helpen beter jongeren te bereiken. Dit onderwerp is
ook bij onze deelname aan het programma Verbindend Verduurzamen van deRaad van de Leefomgeving en Infrastructuur uitgebreid aan bod geweest.

Afgelopen jaar is er meer geprofessionaliseerd en
gestandaardiseerd binnen de organisatie,
een aantal voorbeelden:

• Er zijn structurele organisatiebrede
vergaderingen (JKBreeds) elke 6 weken
georganiseerd
• Er is elke 6 weken een overleg met de voorzitters
van de werkgroepen, de vrijwilligerscontracten
geupdate met belangrijke informatie
• Er is een inwerkdag georganiseerd voor de
nieuwe werkgroepleden

3.2. Duurzame interne organisatie

• Het privacystatement is up-to-date,

De organisatie is gegroeid van 4 naar 7 werkgroepen, waarbij het aantal vrijwilligers tussen de
50-60 is gebleven. Duurzame interne organisatie
was dit jaar een belangrijk thema, omdat in de
4 jaar dat de Jonge Klimaatbeweging bestaat de
organisatie enorm gegroeid is. Dit brengt naast
vele mooie successen ook veel werkdruk met zich
mee.

• Er is een coachingprogramma opgezet
voor de bestuursleden en feedbacksessies en
gesprekken over werkdruk zijn onderdeel van
de organisatie.
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De werkgroepleden hebben dit jaar aangegeven
weinig problemen met de werkdruk te hebben
ervaren. Deze was wisselend, maar gemiddeld paste
de werkzaamheden binnen de aangegeven tijd. Het
bestuur zelf ervaart wel een hoge werkdruk, ondanks het aanstellen van coaches en het wegvallen
van evenementen door corona. Dit blijft een aandachtspunt.
Tot slot, heeft de coronacrisis ook impact gehad op
de Jonge Klimaatbeweging. Het groepsgevoel en de
motivatie van vrijwilligers had te lijden onder de
online meetings en het wegvallen van inspirerende
evenementen. Maar de afgelopen maanden hebben
alle vrijwilligers enorme flexibiliteit getoond. Vrijwel alle werkzaamheden zijn online doorgegaan,
van onze projecten tot de de vertegenwoordiging
van de jonge stem in de politiek. Dat we dit jaar
deze grote successen hebben kunnen vieren, is
dankzij de enorme drive van onze jonge vrijwilligers om klimaatverandering tegen te gaan.

3.3. Interne en externe diversiteit
Diversiteit is een belangrijk onderwerp binnen de
algemene klimaatbeweging. De
klimaatbeweging is over het algemeen (nog) weinig
divers en moet inclusief worden voor
iedereen. Klimaatverandering gaat namelijk iedereen aan en iedereen moet mee kunnen praten
en mee kunnen doen. Ook de Jonge Klimaatbeweging vindt het heel belangrijk om als
beweging zo inclusief mogelijk te zijn. Daarom hebben we inclusie en diversiteit afgelopen jaar
opgenomen als belangrijke pijler in ons jaarplan.
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Afgelopen jaar hebben we op het gebied van inclusiviteit de volgende successen behaald:
• Onze projecten van dit jaar zijn gericht op
inclusie en diversiteit. De JKBontour en het
JKPanel zijn hier goede voorbeelden van
(zie volgende hoofdstukken).
• Door samenwerking met de NJR hebben we
kennis opgedaan over diversiteit en inclusiviteit
en doelstellingen voor het jaar omschreven.
• Tijdens een van onze organisatiebrede vergaderingen (JKBreed) stond diversiteit en inclusiviteit
centraal op het programma. De hele organisatie
heeft meegedacht over hoe we als JKB inclusiever
kunnen zijn in de toekomst en werkt hier sindsdien extra hard aan mee.
• We zorgen ervoor dat we in onze communicatie
toegankelijk en inclusief zijn. We gebruiken bijvoorbeeld zoveel mogelijk makkelijke woorden en
weinig beeldspraak. Hierbij houden we rekening
met onze doelgroep.

4. Resultaten per werkgroep
4.1. Werkgroep Jonge
Klimaatagenda
Wat doet de Jonge Klimaatagenda werkgroep?

De rol van de JKA-werkgroep is om te werken aan
de visie van jongeren in samenwerking met
de JO’s. Daarnaast bouwt de werkgroep kennis op
binnen de JKB. Na de lancering van de JKA
2.0 in oktober 2019, is er ingezet op het verder verduidelijken van de visie. Hiervoor is gekozen
om te werken aan verschillende transitieplannen
op de 5 thema’s uit de JKA. Deze transitieplannen beschrijven delen van de weg naar 2050. De
werkgroep bestaat uit een voorzitter en zes thema
managers (wonen, werken, onderwijs, mobiliteit,
voeding en gezondheid).

Successen

• Er is een succesvolle Klimaatdialoog
georganiseerd waar belangrijke kennis is
verzameld voor de transitieplannen.
• De werkgroep heeft vijf transitieplannen
afgerond. De rode draad die we hierin zien is
dat jongeren graag een overheid met lef zien in
de transitie naar een duurzame toekomst. De
transitieplannen zijn terug te vinden op de
website.
• Er is een nieuwe thema voor de Jonge Klimaatagenda onderzocht, namelijk gezondheid. Dit
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jaar was dit natuurlijk extra relevant vanwege de
COVID-19 uitbraak. Tijdens de Klimaatdialoog
was dit dan ook het meest drukbezochte thema.

Onderwerpen transitieplannen
Wonen: van grijs en grauw naar groen en blauw:
water en groen als aders van de stad
Werken: op weg naar een duurzame, transparante
en circulaire economie
Mobiliteit: mobility as a service: voor een uitstootvrij en inclusief mobiliteitssysteem in 2050
Onderwijs: jong geleerd is oud gedaan: duurzaamheid integraal in het onderwijs
Voeding: de eiwittransitie: net zo belangrijk als de
energietransitie, maar nog geen prioriteit?
Gezondheid en Klimaat - Wat betekent dat?
Voor gezondheid en klimaat zijn drie onderwerpen
gekozen die jongeren interessant vinden om
komende jaren verder uit te werken.
Duurzaamheid van de gezondheidszorg:
Ziekenhuizen en de farmaceutische industrie zijn
nu niet duurzaam en hebben veel impact. Hoe kan
dit beter?
Gezonde keuze ook een duurzame keuze?
Vaak is een gezonde keuze ook een duurzame keuze. Hoe kan dit elkaar beter versterken?
Gezondheid als argument voor klimaatactie:
Klimaatverandering kan een negatief effect hebben

op onze gezondheid, denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling. Als mensen hier ziek van worden, kan dit
het argument voor klimaatactie nog beter onderbouwen.

Doelen

Voor de werkgroep Jonge Klimaatagenda zijn in
2019 vier doelen opgesteld. Hiervan was het
belangrijkste doel om tenminste drie transitieplannen op te stellen. Met de vijf transitieplannen
die we hebben ontwikkeld, is dit goed gelukt. Twee
andere doelen gingen over het betrekken
van jongeren(organisaties). Om samen te werken
met jongeren is er een Klimaatdialoog
georganiseerd voor JO’s en is er goed contact geweest met JO’s die kennis hebben over
bepaalde thema’s. Ook zijn de jongeren uit het Jonge Klimaatpanel twee keer gevraagd om
ideeën. Het laatste doel was om ook de kennis binnen de JKB te vergroten door onze
teammanagers presentaties te laten geven tijdens
de JKBreeds. Dit is iets waar komend jaar
nog aandacht aan moet worden besteed.

De toekomst

Met de transitieplannen is een basis gelegd voor de
belangrijkste aandachtspunten tot aan de
verkiezingen en om de standpunten van de JKB
beter te formuleren. Om de plannen uit te
voeren, zijn koppels gemaakt tussen de PA-werkgroep en JKA-werkgroep om hier aandacht

voor te krijgen in de samenleving, het bedrijfsleven
of de politiek. Ook is er een basis gelegd
voor betere samenwerking tussen deze werkgroepen en het ontwikkelen van twee nieuwe
projecten die tot de verkiezingen veel aandacht zullen krijgen. Deze twee projecten zullen gaan
over hoe we kunnen zorgen dat er niet alleen plannen worden gemaakt door de politiek, maar
dat deze ook echt worden uitgevoerd.

Reflectie - wat ging er goed en wat kon
beter?

Afgelopen jaar heeft de JKA werkgroep mooie stappen gemaakt in het uitwerken van de JKA
2.0. De transitie plannen die eruit zijn gekomen, zijn
inhoudelijk erg sterk. Ze geven concrete
stappen weer, waar de JKB veel aan heeft de komende tijd. Het onderzoek kostte wel veel tijd
voor de werkgroep, waardoor het moeilijk was tegelijkertijd ook met andere zaken bezig te zijn.
Een aantal verbeterpunten voor komend jaar zijn:
een betere samenwerking van de PA en JKA
werkgroep, en meer kennisdeling binnen de JKB. Tot
slot, was inclusiviteit een focuspunt van
afgelopen jaar. Dit kan nog beter terugkomen in de
transitieplannen, bijvoorbeeld door
begrijpelijker taalgebruik.

4.2. Public Affairs & Participatie
Wat doet de Public Affairs werkgroep?

De Public Affairs werkgroep is - samen met het
bestuurslid Overheid & Politiek en de voorzitter verantwoordelijk voor het laten horen van jongerenstem in de politiek en aan beleidsmakers. De
werkgroep houdt in de gaten wat er in Den Haag
speelt. Ze kijken wat mogelijkheden zijn om
klimaatbeleid te verbeteren en voeren daarop actie
uit. Afgelopen jaar hebben we ondanks het
gebrek aan fysieke afspraken, heel veel voor elkaar
weten te krijgen.

Succesen

De JKB wordt vaker en meer regelmatig gevraagd
als partner door politiek en overheid. Dit zien
we terug in onderstaande successen:
• In 2020 is de JKB onderdeel geworden van het
SER Jongerenplatform en nemen we
als adviserend lid deel aan de Commissie
Duurzame Ontwikkeling. Hierin kunnen we de
visie van jongeren vertegenwoordigen bij de
voorstellen van de SER op Duurzame
Ontwikkeling.
• Via een motie van Tweede Kamerlid Moorlag gaat
de JKB nu elk half jaar in gesprek met de minister
van Economische Zaken en Klimaat. Onderwerp
van deze gesprekken zal vooral zijn van wat
jongeren belangrijk vinden en de verbetering van
(jongeren)participatie in klimaatbeleid.
• We zijn onderdeel geworden van Coalitie-Y als
vertegenwoordiger van de jongerenstem op het
gebied van klimaat. Met Coalitie-Y hebben we
met minister-president Rutte en minister Wiebes
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gepraat over o.a. een brede CO2-heffing.
• Via een motie van fractievoorzitters Klaver en
Segers is jongeren inspraak en interne
CO2-beprijzing bij het Nationale Groeifonds
afgedwongen.
• De Jonge Klimaatbeweging is coördinator
geworden van de SDG-alliantie voor het
SDG-doel 13: klimaatactie.
• De duurzame toekomstvisie van jongeren is op
veel plekken onder de aandacht gebracht.
• De JKA 2.0 is breed onder de aandacht
gebracht bij beleidsmakers en politici.
• De verkiezingsvisie van de JKB is
aangeboden en besproken met
verschillende politici en
programmacommissies.
• In reactie op de coronacrisis is er een
‘Groen Herstel Plan’ opgesteld met
suggesties aan politici en aan het
ministerie van Economische Zaken &
Klimaat om groener uit de crisis te
komen.

Doelen

Aan het begin van het jaar zijn drie belangrijke
doelen op opgesteld. In hoofdstuk 3 is te lezen
dat we het Klimaatakkoord niet hebben getekend.
Een belangrijk doel dit jaar was om toch structureel betrokken te zijn bij de uitvoering hiervan. Via
andere klimaatorganisaties, die ook in de Groene
Coalitie zitten, blijven we betrokken bij de uitvoeringstafels van het Klimaatakkoord.

Een tweede doel was om jongeren te laten meedenken in de Regionale Energiestrategiën
(RES’sen). Samen met KEK is er een structuur opgezet om jongeren inspraak te laten hebben
bij minimaal 15 van de 30 RES-regio’s. Inmiddels
heeft Jong RES het voor elkaar gekregen om
al in 23 van de 30 RES-regio’s een jongerenvertegenwoordiger te hebben. Jong RES loopt heel
goed als een zelfstandige werkgroep. Tot slot, was
een doel om de monitoring te verbeteren.
Hiervoor is Win 2020, een professioneel monitoring
systeem, in gebruik genomen om voor de
public affairs activiteiten. Hiermee blijven we op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in
Den Haag.

De toekomst

Aankomend jaar is een heel belangrijk politiek jaar
met de Tweede Kamerverkiezingen in maart
2021. De PA werkgroep zal hier komend half jaar
dus vooral mee bezig zijn. Daarna volgen de
kabinetsformaties en ook hier ligt er een belangrijke rol voor de PA- en JKA werkgroep.
Aankomend jaar wordt een jaar waarin we de koers
van Nederland op het onderwerp van
klimaat flink willen bijsturen, zodat het in lijn ligt
met de visie van jongeren voor een
1.5-gradensamenleving.

Reflectie - wat ging er goed en wat kon
beter?

Aangezien het Klimaatakkoord een van de belangrijkste kanalen voor inspraak was voor de
JKB, was het voor Public Affairs dit jaar belangrijk
om de activiteiten van de werkgroep opnieuw
te overwegen. In 2020 is daarom het netwerk van
de JKB verbreedt en verdiept door nieuwe
contacten bij diverse ministeries. Daarnaast zijn er
nieuwe plekken gevonden waar de JKB
inspraak kan leveren. Zo zorgen we ervoor dat we
vaker en beter inspraak kunnen hebben.
Voorbeelden hiervan zijn SDG Nederland, Jong RES,
Coalitie-Y en het SER Jongerenplatform.
Tegelijk met deze activiteiten hebben we ons vaak
inhoudelijk laten horen. Dit deden we
bijvoorbeeld door met politici en programmacommissies te spreken over de partijprogramma’s,
maar ook door snel te reageren op de coronacrisis
met ons groen herstelplan.
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4.3. Jongerenorganisaties &
Evenementen
Wat doet de evenementen werkgroep?

Dit was het eerste jaar dat het bestuurslid Jongerenorganisaties de werkgroep Events &
Organisatie begeleidde. Dit was een logische stap,
omdat onze evenementen voornamelijk
gericht zijn op de dialoog aangaan met onze achterban. Zo kunnen we ze nog beter
vertegenwoordigen in de politiek en het bedrijfsleven. We organiseren standaard één of twee
keer per jaar een Klimaatdialoog voor jongerenorganisaties. Daarnaast worden er jaarlijks
verschillende evenementen georganiseerd om een
bredere groep jongeren aan te spreken.

Successen

• In mei hebben we succesvol een online
Klimaatdialoog georganiseerd met 57
deelnemers van 24 verschillende
jongerenorganisaties.
• Het Jonge Klimaatpanel is opgericht in april, dat
eind oktober 2020 bijna 1000 verschillende
panelleden telt.
• 11 nieuwe jongerenorganisaties hebben de JKA
2.0 ondertekend.
• Er is een online webinar georganiseerd in
samenwerking met KEK. Dit was in aanloop
naar de Climate Adaptation Summit 2021 en ging
over de rol van jongeren in klimaatadaptatie.
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Doelen

Aan het begin van het bestuursjaar zijn verschillende doelen gesteld, waaronder het vergroten
van onze achterban en de diversiteit hiervan. Onze
achterban wordt nog steeds gekenmerkt door een
grote groep hoogopgeleide studenten, die voornamelijk landelijk of in de randstad actief zijn. Wel is
er afgelopen jaar, dankzij projecten als de JKBonTour en het Jonge Klimaatpanel, veel meer contact
geweest met jongeren uit andere regio’s en van
verschillende leerniveaus. Daarnaast zijn afgelopen
jaar ook vele niet-aangesloten jongerenorganisaties
uitgenodigd om mee te denken over de inhoud van
de Transitieplannen. Dit gebeurde zowel tijdens de
Klimaatdialoog, maar ook daaromheen door themamanagers direct te koppelen aan een groep bijpassende organisaties.
Naast de focus op een meer diverse achterban, blijft
het vergroten van het aantal aangesloten
jongerenorganisaties een doel op zich. Inmiddels
hebben 53 jongerenorganisaties de JKA 2.0
ondertekend. Dit betekent dat er afgelopen jaar 11
organisaties bijgekomen zijn. Het wel of niet
ondertekenen, zegt echter niet altijd iets over de
betrokkenheid van jongerenorganisaties.
Doordat ondertekenen vaak in overleg gedaan
moet worden, gaat er enige tijd overheen
voordat organisaties echt ondertekenen. Dit zien
we ook terug in de goede opkomst voor de
online Klimaatdialoog dit jaar, waar ook niet-ondertekenaars welkom waren.

De toekomst

Met een verkiezingsjaar in het vooruitzicht, is het
belangrijk dat we onze achterban vergroten en
hen ook zoveel mogelijk betrokken houden bij onze
activiteiten. Er ontstaan bijvoorbeeld steeds
meer ‘green teams’ bij organisaties en verenigingen, o.a. op het thema gezondheid, wat een mooie
ingang is voor ons om nog meer jongeren mee te
kunnen nemen in onze beweging. De
Events werkgroep is, ondanks de uitbraak van COVID-19, druk bezig met het organiseren van
een tweede online Klimaatdialoog eind 2020 en
een jongerendebat begin 2021.

Reflectie - wat ging er goed en wat kon
beter?

Om JOs meer te betrekken bij onze politieke activiteiten, wordt er gewerkt aan een betere
samenwerking tussen de JKA en PA werkgroepleden. Dit houdt in dat naast JKA-werkgroepleden, die
al gekoppeld zijn aan bepaalde JOs, ook PA-werkgroepleden directer in contact staan met hen om
te overleggen over onze inhoudelijke standpunten.
Het is daarnaast goed om op de hoogte te blijven
van bestuurswissel-data van andere organisaties,
om nieuwe besturen op de hoogte te stellen van
wat wij als JKB doen.
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4.4. Duurzame Innovatie
Wat doet Duurzame Innovatie?

De Jonge Klimaatbeweging probeert invloed te
hebben en jongerenparticipatie te verankeren
binnen drie schijven van de samenleving: Overheid,
Maatschappij en Bedrijfsleven. De
werkgroep Duurzame Innovatie (DI) is eind 2019 in
het leven geroepen om invulling te geven
aan één van deze pijlers: invloed op en samenwerking met het Bedrijfsleven. Door in
projectverband met verschillende bedrijven te werken, vervult de DI werkgroep een belangrijke
rol in de verduurzaming van Nederland.

Successen

• Er is succesvol een nieuwe werkgroep opgezet!
Na afloop van het project met ASN Bank zag de
JKB veel potentie in samenwerkingen met
bedrijven. Meteen zetten zij hun woorden om in
daden.
• In de zomer van 2020 lanceerde de JKB in samenwerking met CIRCL een podcast voor
realistische mensen: de Later is álles beter
podcast. Seizoen 1 was een succes en binnenkort
begint de JKB met de opnames van seizoen 2!
• DI werkte afgelopen jaar uit welke diensten voor
het bedrijfsleven de JKB kan leveren om hen te
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helpen verduurzamen. Ook legden zij de basis
voor de effectieve marketing van deze diensten.

Doelen

In het jaarplan waren 4 doelen voor deze werkgroep beschreven. Een belangrijke was om bij te
dragen aan Inclusieve Systeemverandering. In de
Later is álles beter podcast bieden we een
podium aan en gaan we in gesprek met Nederlandse ondernemers die elk op eigen wijze een
inclusieve systeemverandering promoten. Een
tweede doel was het aangaan van projecten met
bedrijfsleven om de stem van jongeren te vertegenwoordigen. DI deed onderzoek naar
Mobility-as-a-Service initiatieven. Dit werd vervolgens gebruikt door de PA-werkgroep om de
aanpak van de overheid hiervoor te verbeteren. Ten
derde werden er producten en diensten
ontwikkeld die het verhaal van de Jonge Klimaatagenda kunnen verspreiden. Dit werd Services
voor Bedrijven genoemd en is een serie aan diensten die de JKB op lange termijn kan
uitvoeren. Zo kunnen we onze unieke visie nog
beter delen en implementeren met externe
partijen. De laatste doelstelling was om structurele
participatie van jongeren binnen bedrijven of

semi-publieke instellingen bevorderen. Na onderzoek bleek deze doelstelling (nog) niet
haalbaar.

De toekomst

Het bestuur heeft in het najaar van 2020 besloten
om DI vanaf november anders in te delen.
Het bestuurslid Duurzame Innovatie wordt vervangen door het bestuurslid Projecten. Dit
bestuurslid zal verantwoordelijk zijn voor de grotere projecten die de JKB tijdens een jaar
oppakt. Een voorbeeld is JKBonTour. Hij zal bewaken
dat deze projecten dicht bij de kern van
de organisatie liggen én dat deze projecten een zo
groot mogelijke impact hebben op het
verduurzamen van de samenleving, de overheid en
het bedrijfsleven. Deze functie wordt dus
breder dan Duurzame Innovatie, maar zal tegelijkertijd zorgen voor een duidelijkere focus.
Projecten met het bedrijfsleven worden nog steeds
aangegaan, maar vanaf nu vooral op basis
van het aanbod dat we hebben en de vraag die er is
bij bedrijven.

4.5. Campagnes & JKBonTour
Wat doet de campagne werkgroep?

De campagne werkgroep bedenkt en ontwikkelt
campagnes voor de Jonge Klimaatbeweging.
Na een paar eerste brainstorms werd het doel van
de beoogde campagnes duidelijk, namelijk:
de klimaatbeweging diverser maken. Dit doel sloot
aan bij de gestelde jaarthema’s uit het jaarplan:
diversiteit en inclusieve systeemverandering. De
klimaatbeweging in Nederland is nu vooral academisch opgeleid en bevindt zich grotendeels in de
Randstad. Met de campagnewerkgroep besloten we
om deze doelgroep middels campagnes te verbreden. De campagne-werkgroep heeft drie campagnes
gestart, waarbij één campagne, de JKB on Tour, in
maart is overgedragen aan een losse projectgroep.

De campagne van Theo de Klimaatactivist is gelanceerd!
Dit is een serie van zes video’s over Theo die altijd
nét een paar stappen te ver gaat. Theo is zo erg
bezig met het redden van het klimaat, dat hij zijn
omgeving hierdoor compleet vergeet. Dit creëert
komische situaties die de kijkers aan het lachen
brengen. Naast een komisch doel hebben de video’s
ook het doel om de kijkers aan te sporen om na te
denken over duurzaamheid. Zo wordt in elke video
een call to action duidelijk waarin de kijkers wordt
verteld hoe zij zich duurzamer kunnen gedragen.
Bekijk de video’s hier!

Successen

De JKB on Tour online lesweek in oktober!
In de week van 4 tot 9 oktober heeft de JKB on Tour
projectgroep met meer dan 25 gastdocenten online
les gegeven aan 38 klassen (meer dan 700 leerlingen) van het mbo en hbo. In de lessen werden
studenten geïnformeerd over klimaatverandering,
werden ze geïnspireerd om duurzaamheid te integreren in hun dagelijks leven en werden ze
geactiveerd om zich uit te spreken over duurzaam
beleid. Lees hier meer over het lesprogramma en
hier meer over de online aftrap en de ervaringen
van onze gastdocenten!
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De campagne Klimaathelden staat online!
Met de Klimaathelden-campagne wordt een podium aan jongeren geboden die zich op een manier
inzetten voor duurzaamheid. Een kenmerk van de
campagne is de toegankelijkheid. Dat wil zeggen
dat de initiatieven tastbaar zijn en jongeren deze
gemakkelijk zelf in hun eigen leven kunnen integreren. Met de campagne geven we duurzaamheid
een gezicht. Duurzaamheid wordt concreet,
tastbaar en menselijk. Neem alvast een kijkje bij de
eerste Klimaathelden!
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Doelen

Het belangrijkste doel dat aan het begin van het
jaar is gesteld om minimaal 1 campagne te
lanceren. Met 3 mooie campagnes die hierboven
beschreven staan, is dit goed gelukt. Ook was een
doel om de diversiteit te vergroten. Dit is goed
gelukt door op verschillende MBO’s en HBO’s aanwezig te zijn. Helaas kon dit vanwege corona niet
offline, maar wel is er digitaal ook nauwe interactie geweest met jongeren. Een laatste doel was
het bereik op social media vergroten. Met zowel
niet-betaalde en betaalde posts zijn beide mooie
resultaten geboekt. Er zijn met een organische post

op Facebook 1803 jongeren bereikt, en met een
gesponsorde post wel 35.005 jongeren!

De toekomst

Komend jaar gaan we de landelijke verkiezingen
tegemoet en daarom is er een begin gemaakt
aan een vervolg van de KlimaatKandidaat-campagne. Deze campagne wordt de komende maanden
verder uitgerold. Hiervoor is een verbeterde samenwerking met de werkgroep Public Affairs nodig.
Daarnaast komt er voor de JKB on Tour een (hopelijk fysiek) vervolg in het voorjaar.

4.6. We Are Tomorrow Global
Partnership
Wat doet de werkgroep Global Partnership?

Het We Are Tomorrow Global Partnership is vorig
bestuursjaar opgericht om niet alleen in
Nederland, maar ook wereldwijd de klimaatambities te kunnen verhogen. Klimaatverandering is
een probleem dat niet ophoudt bij een landsgrens.
De verdeling van welke landen veel uitstoten
en welke landen het zwaarst geraakt worden door
klimaatverandering is vaak niet eerlijk. Bij
een inclusieve systeemverandering hoort dus ook
dat we breder kijken dan alleen onze eigen
grenzen.
We begonnen het jaar met 9 enthousiaste partnerlanden. Het gezamenlijke einddoel was de COP in
Glasgow. Dit werd het jaar waar we van kennismaken met de landen en ambassades ook over moesten gaan tot concrete actie. In januari 2020 werd
dan ook een nieuwe werkgroep in het leven geroepen om dit het partnership verder te gaan ontwikkelen: de werkgroep Global Partnership. Deze werkgroep onderhoudt het contact met alle landen en
de Nederlandse ambassades. Samen denken ze na
over de toekomst van het Global Partnership en zijn
ze een echte community aan het bouwen tussen de
verschillende landen.

Successen

• Er is een nieuwe werkgroep opgericht!

• Het contact met veel van de landen is versterkt
en ook tussen de verschillende landen is veel
meer contact. In een “Memorandum of
Understanding” is vastgelegd wat het doel is van
alle landen en hoe we elkaar hier in zullen
helpen.
• Er is een maandelijkse wereldwijd zoom-gesprek
met alle partnerlanden. Hier wordt aan elkaar ge
presenteerd waar iedereen mee bezig is en
worden workshops gegeven aan elkaar.
• Er is een driejarenplan ontwikkeld voor en met
het partnership. Hierin staan onder andere de
missie en visie duidelijk opgeschreven.
• Er staat een prachtige website online en het
partnership heeft nu zijn eigen social media
kanalen (Twitter en Instagram).

5 van de 9 landen zijn een of meerdere klimaatdialogen georganiseerd en is een start gemaakt met
het schrijven van een visiedocument. Ook is er in
veel landen al contact geweest met lokale
besluitvormers. In Zuid-Afrika heeft de partnerorganisatie bijvoorbeeld mogen meeschrijven aan
een klimaatadaptatieplan van de overheid en in
Bangladesh is contact geweest met meerdere

Doelen

Inmiddels zijn er 11 partnerlanden inclusief Nederland en ligt er een stabiele basis om dit de
komende jaren uit te breiden. Een belangrijke vraag
die hier komend jaar bij komt kijken is de
financiering. In Nederland wordt er namelijk steeds
professioneler gewerkt aan het Global
Partnership, waar tijd en geld voor nodig is. En ook
in de partnerlanden is het niet altijd
makkelijk is om veel tijd aan het partnership te
besteden. Vaak is er hier niet veel vrije tijd
beschikbaar naast werk en studie. Samen met de
landen kan er gekeken worden naar een
eerlijke verdeling tussen werk, verantwoordelijkheden en beloningen in het partnerschap.

Het doel van het Partnership is om wereldwijd betekenisvolle jongerenparticipatie op te zetten.
Dit is lastig te meten. Om de doelen meetbaar te
kunnen maken, zijn aan het begin van het jaar
een aantal stappen vastgesteld die een land kan
doorlopen: bijv. het opzetten van een projectplan, of
het organiseren van een klimaatdialoog. De doelen
die we hiermee aan het begin van het jaar hebben
opgesteld, waren met de COP26 in Glasgow als
einddoel in gedachten. Omdat deze is uitgesteld, is
het jaar anders gelopen dan verwacht. Toch kijken
wij terug op een geslaagd jaar, omdat we voor veel
doelstellingen wel grote stappen hebben gezet. In

ministers. En Mexico en Chili zijn klaar met het ontwikkelen van hun jongeren visiedocument.
De laatste doelstelling die we hebben gehaald, is
om een lange termijn visie te ontwikkelen in
samenwerking met het ministerie van Buitenlandse
Zaken en de partnerlanden.

De toekomst & Reflectie

21

4.7. Acquisitie
Wat doet de werkgroep Acquisitie?

Tot afgelopen jaar lag de acquisitie van de Jonge
Klimaatbeweging bij de penningmeester en
één acquisitiemanager. Afgelopen jaar is de werkgroep Acquisitie in het leven geroepen om de
financiën professioneler te maken. Deze werkgroep
is verantwoordelijk voor het binnenhalen van geld
om onze activiteiten te kunnen betalen en de organisatie draaiende houden. De werkgroep heeft drie
aandachtsgebieden: fondsenwerving, donateurswerving en sponsoring, waarbij het afgelopen jaar
de nadruk lag op fondsenwerving. Daarnaast is er
dit jaar hard gewerkt aan brede skills- en kennisopbouw op het gebied van inkomstenwerving, door
veel te sparren met ervaringsdeskundigen.

Successen

• Er is succesvol een nieuwe werkgroep opgericht!
• Een netwerk opgebouwd met expertise in de
volle breedte van acquisitie (denk aan
fondsenwerving, donateurswerving, bedrijfsleven)
en tal van tips en tricks en inspiratie bij hen
opgehaald!
• 10 toegekende fondsen en subsidies, waarvan het
voor een aantal fondsen de eerste keer was dat
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we een toekenning kregen.
• Er is een totaalbedrag van € 50.774 vanuit
fondsen en subsidies binnengehaald.
• Dankzij dit succes konden we dit jaar opnieuw
voor alle vrijwilligers de reiskosten vergoeden.
Ook konden we hierdoor het bestuur een
vrijwilligersvergoeding van €82,50 per maand
uitkeren, in lijn met ons beloningsbeleid.
• Dankzij het nieuwe warme contact met Stichting
Sanegeest heeft ook het bestuur ‘20/’21
uitzicht op dezelfde vrijwilligersvergoeding.
• Er is voor komend boekjaar al zicht op bijdragen
van nóg 4 fondsen!

Doelen

De doelstelling was dit jaar om voldoende inkomsten te genereren om zowel de begrote
projectuitgaven als de vaste lasten van de organisatie te kunnen dekken. Dit doel is behaald
(zie financiële verantwoording/bijlage). Een groot
deel van onze financiering is voor projecten van
bepaalde tijd (één jaar of korter). Een tweede doel
dit jaar was daarom op zoek te gaan naar structurele en/of meerjarige financiering vanuit overheden,
fondsen en bedrijven. Zodat we onze grootse ambities, vergezeld door een groei in aantal vrijwilligers,

activiteiten en projecten, om kunnen zetten in nóg
meer impact. Ondanks dat er geen nog geen meerjarige samenwerkingscontracten zijn aangegaan,
zijn wel een aantal partnerschappen constructief
voortgezet, zoals die met het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.

De toekomst

Om te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende financiële middelen hebben, is het belangrijk
om komend jaar de relaties met fondsen goed te
onderhouden en daarnaast ook nieuwe relaties aan
te gaan. Ook is het belangrijk om het netwerk van
donateurs uit te breiden en de sponsorrelaties met
duurzame bedrijven beter vorm te geven. Zo hopen
we de continuïteitsreserve te vergroten, wat ten
goede komt aan de financiële zekerheid en continuïteit van de stichting. Tot slot wordt de reis naar
meer structurele en/of meerjarige vormen van
inkomsten voortgezet. Dat blijft een aandachtspunt
komend jaar en daarna.

5. Financiële verantwoording
Algemeen

Afgelopen jaar was de doelstelling om de stichting
een gezonde en stabielere financiële basis te
geven. Op die manier moest worden verzekerd dat
de beschikbare middelen meegroeien met
de groei en ambities. Ook zijn er meerdere stappen
gezet richting een professionelere financiële
huishouding. Naast het oprichten van een werkgroep Acquisitie die zich bezighoudt met
inkomstenwerving, is ook een professionele boekhouder aangesteld die zich volledig richt op de
financiële administratie. Dankzij het uitbesteden
hiervan ontstond er meer ruimte voor de
uitbreiding van de (financiële) langetermijnstrategie van de organisatie.

Inkomsten

De totale inkomsten bedroegen dit jaar €64.113.
Voor een specificering: zie de financiële
bijlage. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan vorig
jaar. Dit komt mede door het grootse We Are
Tomorrow Klimaatfestival dat toen werd gereali-

seerd. Hiervoor waren toen veel inkomsten
nodig en zijn grote bijdragen gedaan door het Ministerie van Economische Zaken van Klimaat
en ASN Foundation. Dit jaar lag de focus meer op
het uitbreiden van het aantal jaarlijks
terugkerende en/of doorlopende projecten, en het
genereren van zoveel mogelijk structurele
inkomsten hiervoor. Daarom zijn er veel nieuwe
relaties met fondsen gelegd met als resultaat
vele toekenningen voor zowel de scholentour als
het jongerenpanel. Dankzij Stichting
Sanegeest werd dit jaar opnieuw de vrijwilligersvergoeding van het bestuur zeker gesteld.

Uitgaven

De totale uitgaven van dit jaar bedroegen €27.059.
De vaste kosten waren flink lager dan vorig
boekjaar, ondanks de groei in het aantal activiteiten
en vrijwilligers. Redenen voor deze daling
zijn lagere kantoorkosten, minder reiskosten door
vrijwilligers en meer kosteloze sociale
activiteiten voor vrijwilligers. Dit alles is een duide-

lijk effect van het coronavirus.

Continuïteitsreserve en bestemmingsreserves

Met de inkomsten van €64.113 en de uitgaven
€27.059, is het resultaat €37.053. Met het
positieve resultaat is de continuïteitsreserve aangevuld. Daarnaast zijn er twee
bestemmingsreserves toegevoegd voor in totaal
€28.274. Met deze bestemmingsreserves gaan
wij in komend boekjaar bijbehorende projecten
(Global Partnership en Overkoepelende JKB on
Tour) financieren. Het bedrag van deze reserve is
hoog, omdat afgelopen jaar veel
voorbereidingen zijn getroffen voor projecten die
(grotendeels) plaatsvinden in het komende
boekjaar.

Financiële cijfers

In de bijlage bij het jaarverslag zijn de complete
financiële cijfers van het boekjaar 2019-2020
terug te vinden.
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6. Vooruitblik: 2020/2021
In dit hoofdstuk wordt een drietal belangrijke richtingen meegegeven voor het bestuur
2020/2021.

Tweede Kamerverkiezingen

Het bestuursjaar 2020/2021 zal voor een belangrijk
deel gekleurd worden door de Tweede
Kamerverkiezingen. Dit is namelijk de eerste keer
dat de JKB in deze omvang mee kan doen bij
de verkiezingen. Het is belangrijk dat de JKB met
campagnes, ludieke acties en overleggen met
prominente politici duidelijk van zich laat horen. Op
deze manier kan de JKB ervoor zorgen dat
de politiek bij de verkiezingen veel aandacht besteedt aan het tegengaan van klimaatverandering.
De coronacrisis zal veel aandacht krijgen, maar het
is belangrijk dat de transitie naar een duurzame
samenleving hierin niet wordt vergeten. Vooral ook
omdat er nu heel veel geld wordt geleend, dat jongeren later zullen moeten terug betalen.
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Inclusie en diversiteit - We zijn er nog
niet!

Afgelopen jaar waren inclusie en diversiteit één
van de belangrijkste thema’s uit het jaarplan. Veel
activiteiten en campagnes stonden in het thema
van dit onderwerp. Een steeds bredere groep jongeren voelt zich daardoor aangesproken en betrokken
bij de Jonge Klimaatbeweging. Dat is top, maar we
zijn er nog niet. Het is belangrijk dat dit onderwerp
doordringt in elk onderdeel van de organisatie om
echt een ‘nieuwe normaal’ te creëren binnen de
klimaatbeweging als geheel!

Zichtbaarheid - Schreeuw het van de
daken

Al 4 jaar lang doet de Jonge Klimaatbeweging ontzettend veel mooie en belangrijke projecten.
Van praten met Rutte op het Catshuis tot een scho-

lentour langs honderden studenten. Maar
hier weten we nog niet altijd zichtbaar te maken
voor jongeren. Daarom zijn aan het eind van
het bestuursjaar content creators aangenomen om
meer van de JKB in beeld te brengen. Ook
kan de JKB zich nóg meer in publieke debatten
mengen om de constructieve stem van jonge
generaties in het klimaatdebat nog beter te vertegenwoordigen.

7. Zij maken de JKB
Een organisatie als de Jonge Klimaatbeweging is
nergens zonder haar vrijwilligers. Deze
fantastische mensen zetten zich een jaar lang onbaatzuchtig in voor een betere en groene
wereld. Alles wat we bereikt hebben afgelopen jaar
was niet mogelijk geweest zonder jullie
tomeloze inzet. Afgelopen jaar was er één om nooit
te vergeten en betekende door corona voor
elk van ons flinke onzekerheden, beperkingen en
tegenslagen, maar positiviteit voert bij de
Jonge Klimaatbeweging ondanks alles de boventoon. En dat is fantastisch.
De successen van het winnen van Duurzame top
100 van Trouw, de JKBontour, de
transitieplannen, de gesprekken met ministers en
de minister president, de campagnes, de
evenementen (RLi, KD, CAS etc.) en nog veel meer,
zijn er alleen dankzij jullie.
Lieve JKBers, bedankt!

Alex Panhuizen, Alicha van der Aa, Aniek
Moonen, Aniek Schaeffer, Anne Dorst, Anne
Wilbers,
Annelou Hoogerwerf, Antoinette Sneeboer,
Bram Drijvers, Bram Henssen, Caroline
Verduin,
Cerise Kooijman, Charlotte de Graaff, Cleo
van Aanhold, Dorian de Gruijter, Elianne
Wijnands,
Elieska Lensink, Ellen Stoppels, Emma van
der Sloot, Emmy Krooshof, Esin Erdogan,
Esther Mooiman,
Eva van Genuchten, Eva van Hofslot, Fee
Kirsch, Iza Schelfhout, Jialing Huang,
Jikke Voerman,
Joep Postma, Jorinde Westra, Joris Overmeer, Jorn van Essen,
Koen Schrier, Koen van Rossum, Laura

Baas, Laura den Boer, Lawrence Cheuk, Lisa
van der Geer,
Lisabelle Busscher, Lucas Rijsman, Luce
van Kempen, Mark Damen, Marleen Buizer, Max Kersten, Max Steenbrink, Melanie
Klösters, Merel Groot, Monique Snijder,
Nienke van der Werf,
Nina Gelleking, Peter van Doorn, Rick van
Lindenberg, Riezwaan Dinmahomed, Rik
van Huik,
Roman Lenders, Rosanne Koekkoek, Rutger Kuijken, Sabine de Jong, Sacha Brons,
Sander Mulder,
Sanne van den Boom, Sara Schneemann,
Seline Rudolph, Sharon Postma, Simone
Lohnstein,
Tessa Nauta, Thessa van Domburg, Werner
Schouten, Wytze Walstra, Zoë de Jonge

25

26

Colofon
Jonge Klimaatbeweging 2020
Oudegracht 60
3511 AS, Utrecht
info@jongeklimaatbeweging.nl
KVK 67178995
Vormgeving door Lohnstein Design
www.simonelohnstein.nl

