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Overstromingen, recordtemperaturen 
en bosbranden domineerden de 
zomer. Het IPCC-rapport van augustus 
onderstreepte nog maar eens het 
gitzwarte toekomstbeeld dat jonge en 
toekomstige generaties te wachten 
staat. Klimaatverandering bonst harder 
op de voordeur dan ooit tevoren. Een 
gezonde, leefbare toekomst voor 
jongeren lijkt ver weg.

2021 stond daarom in het teken 
van slechts één klimaatwens: een 
grootschalige crisisaanpak voor het 
klimaat. Alleen een crisisaanpak geeft 
jongeren perspectief.

Om deze wens te realiseren 
bouwden we voort op het succes 
van 2020: de nummer 1 positie in 
de Trouw Duurzame 100. Met het 
momentum van de prijs hebben we 
een vlammende verkiezingscampagne 
opgezet: ‘Kies voor Klimaat’. Met 
veel media-aandacht, aantrekkelijke 
content en een fantastisch Klimaatkan-
didatendebat inspireerden we 500.000 
Nederlanders.

Ook is er keihard gewerkt aan Youth 
Climate Deals, transitieplannen, 
ludieke acties, media-optredens, 
opiniestukken, klimaatdialogen, 
een scholentour en veel meer. Met 

als hoogtepunt: een bezoek aan 
de informateur. Het was de eerste, 
maar zeker niet de laatste keer dat 
jongeren zo invloedrijk waren bij het 
formatieproces.

We hebben keihard gewerkt in 2021. 
We hebben ook ontzettend veel 
bereikt in 2021. 2021 is een succes om 
te vieren! 
Maar het is nog niet genoeg…

Het IPCC-rapport drukt ons met de 
neus op de feiten: we hebben nog een 
wereld te winnen! De toekomst voor 
jonge generaties is nog allerminst 
gegarandeerd. Ook in 2022 is het werk 
van onze meer dan 70 vrijwilligers 
bittere noodzaak.

In 2022 gaan we door! 

Zichtbaarder, invloedrijker, groot-
schaliger, slimmer, inclusiever en 
internationaler!

Moedig voorwaarts,
Aniek, Daan, Ernst, Jai, Merel, Werner, 
Yasmijn, Yousef (bestuur 2020-2021) 
& Aniek, Jens, Kiki, Laura, Niek, Susanne, 
Teie, Tessa (bestuur 2021-2022)

Voorwoord
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VISIE

De Jonge Klimaatbeweging (JKB) heeft sinds haar oprichting het doel om klimaatveran-
dering terug te dringen en het welzijn van mens en natuur te beschermen. Voor nu en voor 
de toekomst. Samen bouwen we aan een 1,5-graadsamenleving1 met klimaatrechtvaar-
digheid, toekomstbestendigheid, empathie en participatie van jongerenorganisaties 
als centrale uitgangspunten.

MISSIE

De JKB verenigt en vertegenwoordigt de stem van meer dan 100.000 jongeren, verspreid 
over meer dan 60 jongerenorganisaties, in politiek en bedrijfsleven voor een duurzame 
toekomst. Zo stellen we een leefbare toekomst veilig voor alle jongeren in Nederland.

WAT WE DOEN

Meer dan 60 jongerenorganisaties scharen zich achter 
de Jonge Klimaatagenda, onze gedeelde visie voor 
2050. Tijdens Klimaatdialogen, die we regelmatig 
organiseren, halen we de ideeën en voorkeuren van 
onze groeiende achterban op. In onze transitieplannen 
hebben we deze nog verder uitgediept.

Via de tafels van het Klimaatakkoord, het Sociaal 
Economische Raad (SER) Jongerenplatform, Coalitie-Y, 
ministeries en de Tweede Kamer laten wij de duurzame 
stem van jonge generaties horen. Zo zorgen wij 
ervoor dat deze organisaties de ideeën van jongeren 
meenemen in klimaatbeleid.

We verenigen jongeren 

Dit is de Jonge Klimaatbeweging

We laten onze duurzame 

stem horen

1 Een samenleving die leeft op een planeet die niet meer dan 1,5 graden is opgewarmd vergeleken met vóór de Industriële 
Revolutie en er alles aan doet om de opwarming ook niet verder te laten stijgen. 
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We doen mee

We zijn internationaal

We inspireren en

activeren jongeren

We zijn zichtbaar

Met geweldige campagnes en evenementen brengen 
we klimaat en duurzaamheid onder de aandacht bij 
jongeren. Zo was onze verkiezingscampagne Kies voor 
Klimaat en ons Klimaatkandidatendebat een groot 
succes met een bereik van meer dan 500.000 mensen.

Ons We Are Tomorrow Global Partnership (WAT-GP) 
mobiliseert jongeren in 11 landen om ook daar 
ambitieuzer klimaatbeleid af te dwingen. Dit doen we 
samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

We zorgen ervoor dat jongeren meepraten over nieuw 
beleid. Zo verzekeren we met JongRES dat in alle 30 
regio’s van de Regionale Energiestrategie een jongere 
aan tafel zit.

We laten van ons horen in de media om ervoor te 
zorgen dat iedereen de zorgen, kansen en ideeën van 
jongeren kent!
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In 2021 bracht een groot deel van de 
wereld opnieuw in lockdown vanwege 
de coronapandemie. Vooral jongeren, 
aangewezen op zichzelf in kleine 
huurwoningen, hebben het hier erg 
moeilijk mee gehad. Onze vrijwilligers 
zaten niet altijd lekker in hun vel en 
we konden geen gezellige momenten 
organiseren om samen te zijn. Om die 
reden was dit jaar ook voor de Jonge 
Klimaatbeweging weer een grote 
uitdaging, waar we wel het meeste van 
hebben gemaakt! 

In 2020 had onze organisatie al kunnen 
oefenen met de nieuwe online werkom-
geving. Onze werkgroepen vergaderden 
standaard online en gezellige fysieke 
borrels werden leuke online spelletje-

vrijwilligers en partners kon ons werk 
(bijna) onvermoeid doorgaan. Niet 
alleen konden we ons werk voortzetten, 

inclusiever! Zo was het nu makkelijker 
voor vrijwilligers uit alle hoeken van 
het land om wekelijks samen te komen, 
zonder dat daar lange reizen bij kwamen 
kijken. Ook buiten de lockdowns om bleef 
het online vergaderen daarom populair. 
Naar verwachting houden we het online, 
of in ieder geval hybride, vergaderen 
daarom zeker vast na de pandemie. 

Voor veel van onze vrijwilligers was de 
Jonge Klimaatbeweging een welkome 

wilde graag, veel en vaak meewerken 

werk bleef daarom zeker niet liggen. 
Onze organisatie is dit jaar weer onwijs 
gegroeid, ondanks en misschien ook wel 
dankzij deze omstandigheden.

Ondanks het feit dat de Jonge Klimaatbe-
weging 2021 erg goed is doorgekomen, 
kijken we uit naar een relatief corona-vrij 
jaar. Onze vrijwilligers hebben behoefte 
aan sociaal contact en we kunnen niet 
wachten om voor hen én onze achterban 
weer leuke, fysieke evenementen te 
organiseren. De coronapandemie heeft 
ons waardevolle lessen geleerd die we 
meenemen naar 2022. De lockdowns 
hopen we achter te laten in 2021!

Een jaar in lockdown
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Impact in cijfers
2

Campagnes

3 
Klimaatdialogen

30 
Mediaoptredens

84 
Betrokken  

vrijwilligers

 

10 
Transitieplannen

64 
Aangesloten 

jongeren- 
organisaties 

(zie onderaan deze pagina)

16 
SPRINTers 

11
Partners 

WAT Global 
Partnership

6.180  
Meeste bereik 

met organische 
post op Instagram 

 

21.002 
Meeste bereik 

met organische 
post op LinkedIn 

 

179.000  
Meeste bereik 
met gebooste 

post op Facebook 
en Instagram
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1.  Eigenaarschap  

over onze toekomst
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1. INKOMSTEN  
De totale inkomsten bedroegen dit 

-

bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig 
jaar. Dit komt mede doordat de JKB 
penvoerder is van het project Jong 
RES. Een opdracht vanuit het NP RES 
ondersteunt dit project. Dit jaar lag de 

voor nieuwe projecten, zoals de 
JKA 3.0 en het project GROW. Ook 
groeiden de opbrengsten uit donaties 
en diensten aanzienlijk, mede dankzij 
de donatiecampagne met Trees for 
All. De inkomsten stegen in de maand 
december alleen al €27.000 opgehaald 
te hebben met donaties zijn de 
inkomsten fors gestegen.

2. UITGAVEN 
De totale uitgaven van dit jaar 

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. 

coronavirus. Een groot gedeelte van 
de uitgaven valt toe te schrijven aan de 
COP26. Voor aankomend jaar gaan wij 
dan ook zorgen dat we hier eerder een 
kostenplaatje voor maken, zodat we 
niet voor onverwachte kosten komen 
te staan.

3. CONTINUÏTEITSRESERVE EN 
BESTEMMINGSRESERVES 
Met de inkomsten van €120.486,23 

resultaat €65.244,26. Met het 
positieve resultaat is de continuïteits-
reserve aangevuld. Daarnaast zijn er 
vijf bestemmingsreserves toegevoegd 
of aangevuld voor in totaal €64.200,51. 
Met deze bestemmingsreserves gaan 
wij in komend boekjaar bijbehorende 
projecten (Global Partnership, 
Overkoepelende JKB on Tour, Jong 

Door de grote verscheidenheid aan 
projecten en de lage uitgave door 
corona is het totaalbedrag zeer ruim.

Dit jaar hebben we geprobeerd om voor meerdere jaren geld te vinden en om 
diversere inkomstenbronnen te vinden. Structureel geld binnen te halen is 
nog een work-in-progress, maar we hebben wel meer geld dan ooit binnenge-
haald voor projecten van structurele aard. We hebben verschillende projecten 

Het aantal donaties en sprekersopdrachten is meer dan verdubbeld. Voor 
aankomend jaar zijn er veel fondsen waarmee we een succesvolle verdere 
samenwerking verwachten, zodat de projecten kunnen groeien. We vervolgen 

JKB.
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1. SUCCESSEN  
• Het organiseren van een nationale 
Klimaatkandidatendebat; 
• Mede opstellen van de Youth Climate 
Deals; 
• Ludieke actie georganiseerd op de 
• Binnenhof met prominente politici 
rondom de Klimaatautoriteit; 
• Op gesprek met informateur Hamer; 
• Stevige, nog voortgaande campagne 
op Klimaatautoriteit en generatietoets; 
• Commissie Brenninkmeijer over het 
burgerberaad; 
• 
in haar rol als staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat en 

met de nieuwe minister Klimaat en 
Energie (en toezegging over meerdere 
gesprekken dit jaar) en een gesprek 
met de Directeur Generaal van het 
ministerie van EZK (komt eraan); 
• Er was een te grote kloof tussen de 
bestuurslobby en de werkgroep- 
werkzaamheden. Daarom zijn we nu 
één team met hetzelfde doel; 
• We zijn 10 werkgroepleden sterk; 
• We zijn naar de COP26 gegaan 
en hebben een petitie gestart voor 
Nederlandse deelname aan de coalitie 
die als doel heeft om te stoppen 
met fossiele investeringen in het 
buitenland; 

-
genbehartiging van jongeren in het klimaatdebat bij de politiek en overheid. 
Daaruit kwamen ook concrete doelen naar voren: deze hebben we geformu-
leerd in het laatste jaarplan. Het afgelopen jaar hebben we veel bereikt. 

We staan in Den Haag inmiddels bekend om ons harde werk, de goede en 
kwalitatieve ideeën die we leveren, de goede gesprekken die we voeren en 
onze zichtbaarheid. Menig ambtenaar en politicus met een duurzaamheids-
dossier gaat daarom graag met ons in gesprek. 

Het was een bijzonder jaar. Door de Tweede Kamerverkiezingen kregen wij 
-

uitgebreid. PA ging in gesprek met een bredere groep, ook met partijen die 
het in sommige gevallen sterk oneens zijn met de JKB. Dat is gelukt. 
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• Ludieke actie georganiseerd op 
het plein van de Tweede Kamer om 
adviezen voor het regeerakkoord aan 
te dragen. Daarbij gaven we een pot 
met vergeet-me-nietjes;  
• De generatietoets en klimaatau-
toriteit staan in het coalitieakkoord 
door onze lobby!

 
• De aanhouder wint, zie de gereali-
seerde punten in regeerakkoord; 
• Pick your battles: verdieping in 
onderwerpen is essentieel om in het 
klimaatdebat een relevante rol te 
spelen; 
• Alignment tussen campagnes, events, 

 
• Een aparte bestuurslobby en 
werkgroeplobby werkt niet. Het 
bestuurslid overheid & politiek 

voorzitter ondersteunend en beide 

samen met de werkgroepleden. Er is 
één gezamenlijke lobby; 

• De werkgroep heeft een ervaren 
werkgroepvoorzitter nodig met 

werkgroepvoorzitters moet goed zijn 
in het maken van keuzes en mensenk-
ennis hebben, om goed te weten wie 

 
De werkgroep moet nadrukkelijk 
niet alleen ingezet worden voor 
monitoring. Monitoring moet ook 
geen hoofdzaak zijn, want dat is 
verspilling van tijd en talent. We 
moeten de werkgroepleden inzetten 
als volwaardige PA-ers. 

 

een sterkere lobby opzetten door 
onze interne organisatie te versterken. 
We willen ervoor zorgen dat meer 
van onze ideeën er doorheen komen. 
Daarnaast is ons plan om meer samen 
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1. SUCCESSEN  
• Het mede schrijven van de Youth 
Climate Deals: een uniek jongereni-
nitiatief met 30 voorstellen voor een 
duurzaam regeerakkoord; 
• Het schrijven van vijf transitie-
plannen, geschreven stukken die 
politici en beleidsmakers een handje 
kunnen helpen in het waarmaken van 
een leefbaar Nederland in 2050; 
• Het organiseren van drie interne 
kennissessies voor onze vrijwilligers, 
waarbij de themamanagers de andere 
vrijwilligers van de JKB een inkijkje 
konden geven in hun werk; 
• Het aftrappen van de Jonge Klimaat-
agenda 3.0: Dit is de geüpdate versie 
van de Jonge Klimaatagenda, die we 
hebben geschreven over 2040. Hierin 
richten we ons op de nieuwe blik op 
klimaatverandering vanuit de maatsch-
appij, nieuwe technieken en op het 

leiderschap dat we hier in 2022 voor 
nodig hebben. Voor het schrijven van 
de Jonge Klimaatagenda 3.0 organi-
seerden we de Jonge Klimaattop met 
de eerste Klimaatdialoog. 

 
• De JKA werkgroep kan niet de enige 
zijn die werkt aan de transitieplannen. 
Een grote betrokkenheid van de 

nodig, om de politieke realiteit en 
mogelijkheden mee te nemen in het 
schrijfproces. Het is belangrijk om de 
samenwerking van de JKA werkgroep 

te verbeteren. Dit kan door structurele 
meetings tussen de twee werkgroepen 
of door het bestuurslid JKA bij de PA 
meetings te laten aansluiten; 
 

De Jonge Klimaatagenda is hét visiedocument van de Jonge Klimaatbeweging. 
In de JKA 2.0 omschrijven jongeren hoe zij willen dat hun leven in Nederland 
eruit ziet in 2050. De Jonge Klimaatagenda werkgroep zorgt ervoor dat de 
visie in de Jonge Klimaatagenda up-to-date blijft en dat politici en beleids-
makers weten wat ze in 2021 kunnen doen om de visie voor 2050 waar te 
maken. 

één van de thema’s van de Jonge Klimaatagenda: wonen, werken, mobiliteit, 
voeding, onderwijs en gezondheid. Eind 2021 hebben we dit aangepast naar 
zeven themamanagers, die zich ontfermen over de thema’s wonen, onderwijs, 
voeding, mobiliteit, energie, nieuwe economie en biodiversiteit & natuur.

1.2 Jonge Klimaatagenda
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• De transitieplannen hadden niet 
altijd de politieke impact die graag 
hadden gezien. Als we in de toekomst 
doorgaan met het schrijven van transi-
tieplannen, moeten we er beter voor 
zorgen dat de plannen ook landen in 
Den Haag; 
• Als themamanagers de werkgroep 
verlaten gaat er veel kennis verloren, 
dus dit jaar hebben we voor het 

junior/seniorsyteem met een langere 
overdrachtsperiode. De overbrugging-
speriode van twee maanden hebben 
we nog niet gerealiseerd voor elke 
themamanager, dus hier moeten we in 
de toekomst nog beter op letten.

 
Het komende jaar staat in het teken 
van de Jonge Klimaatagenda 3.0. 
Samen met de jongerenorganisaties 
uit onze achterban zal de Jonge 
Klimaatagenda werkgroep zich hard 
maken voor een nieuw visiedocument 
voor 2040. Deze bevat de gevoelens en 
gedachten van jongeren van nu. Realis-
tischer, inclusiever en veelbelovender 
dan ooit.
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1. SUCCESSEN  
• 12 nieuwe jongerenorganisaties 
hebben de JKA 2.0 ondertekend; 
• We hebben onze organisatie 
geprofessionaliseerd door over te 
stappen op nieuwe tools zoals een 
CRM-systeem;  
• We hebben in samenwerking 
met studenten van de THUAS een 
handreiking voor JOs ontwikkeld 
waarmee ze hun organisatie kunnen 
verduurzamen. Hiermee proberen we 
de betrokkenheid van JOs te vergroten

Betrokkenheid van de jongerenorgan-
isaties bij de JKB is relatief laag omdat 
er weinig persoonlijk plaatsvindt. 
Het meeste contact gaat per mail en 
is afstandelijk. Wij willen dit graag 
verbeteren omdat de JKB afhankelijk 
is van betrokken jongerenorganisaties. 
Een idee dat we hiervoor hebben is het 
aanmaken van een WhatsAppgroep 
met vertegenwoordigers;
• Het helpt daarnaast enorm voor 
de betrokkenheid met JOs als we 

structureel na bestuurswissels contact 

Hierdoor blijven contacten up-to-date 
en de lijntjes kort. Dit is belangrijk voor 
een goed functionerend netwerk.

 
Het komende jaar leggen we de focus 
op het verder vergroten van de betrok-
kenheid van de aangesloten JOs. 

besteden aan diversiteit en inclusiviteit 
binnen de JKB, waaronder ook binnen 
het bestand van aangesloten JOs. 
Onze achterban bestaat grotendeels 
uit een grote groep hoogopgeleide 
studenten, die voornamelijk landelijk 
of in de randstad actief zijn. We inten-
siveren onze initiatieven om andere 
doelgroepen aan te spreken en te 
betrekken bij onze organisatie. Met 
name bij het benaderen van potentieel 
geïnteresseerde JOs nemen we deze 
aspecten mee. De professionaliser-
ingsslag die we hebben gemaakt zal 
goed van pas komen bij bovengen-
oemde ambities.

De jongerenorganisaties die zich bij ons hebben aangesloten zijn het 
hart van de organisatie. Zonder hen zijn we nergens! Aan het begin van 
het bestuursjaar hebben we een aantal doelen opgesteld die betrekking 
hebben op onze jongerenorganisaties: het creëren van meer betrok-
kenheid van jongerenorganisaties en hun leden, het verbreden van de 
steun aan de JKB en het professionaliseren van ons partnerbestand. Op 
deze doelen hebben we dit jaar een aantal successen behaald.

1.3 Jongerenorganisasties
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Het Jonge Klimaatpanel (JKP) heeft als doel om de stem van jongeren te 
vertegenwoordigen in het klimaatdebat, en meer diversiteit brengen in de 
klimaatbeweging. In het JKP vragen wij input van individuele jongeren uit heel 
Nederland. 

Op basis van hun antwoorden hopen wij onze stem sterker en krachtiger 
te maken, en jongeren beter te vertegenwoordigen. Onze werkgroepen 
bedenken de vragen die wij stellen. Op deze manier zijn de vragen actueel en 
dragen ze bij aan onze activiteiten. 

1.4 Jonge Klimaatpanel

1. SUCCESSEN  
• Het JKP heeft 1500 deelnemers 
bereikt in een jaar tijd; 
• Via het JKP hebben we de stem van 
jongeren mee kunnen nemen naar 
gesprekken met ministers, inspiratie-
sessies voor bedrijven, transitieplannen 
en position papers; 
• Ook heeft het JKP veel informatie 
opgehaald bij de deelnemers, en die 
kan JKB gebruiken in toekomstige 
activiteiten; 
• Het JKP behandelt diverse 
onderwerpen: van verkiezingen en 
politiek leiderschap tot kernenergie en 
gezondheid; 
• De werkgroep van het JKP is 
gegroeid naar 3 vaste leden.

 
• Het afgelopen jaar is het JKP 
gegroeid naar een groot aantal 
deelnemers. Dit helpt om meer 
jongeren te bereiken. Tegelijkertijd 
is het een uitdaging om jongeren 
te bereiken met een verschillende 
achtergrond of opleiding, en jongeren 
uit verschillende regio’s; 
• Het JKP werkt veel samen met 
andere werkgroepen binnen JKB. 
Voor een goede samenwerking is het 
belangrijk om de werkgroepen nog 
beter te betrekken bij de activiteiten 
en vragen van het JKP. Ook is dit 
waardevol voor het behandelen van 
verschillende onderwerpen in het JKP;
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• Het is belangrijk om de resultaten van 
het JKP op verschillende manieren te 
delen. Dit helpt om te laten zien wat 
we doen met de mening van jongeren. 
Zo betrekken we jongeren ook meer 
bij het JKP. Een manier om dit te doen 
is bijvoorbeeld via de social media van 
JKB; 
• Het afgelopen jaar heeft het JKP 
geleerd welke dingen belangrijk zijn 
om het JKP professioneler te maken. 
De uitbreiding van de werkgroep helpt 
om deze ideeën uit te voeren. 

 
Het JKP is haar kinderfase voorbij, en 
het is tijd voor verandering. Na het 
uitvoeren van verschillende projecten 
omtrent communicatie, branding en 
creativiteit is het tijd voor een nieuw 
jasje. Zo willen we de resultaten van 
het JKP een belangrijke plek geven op 
de social media, en de website van JKB. 
Ook willen wij het aantal deelnemers 
aan het JKP vergroten, en hopen we 
meer verschillende deelnemers te 
bereiken. Zo zijn wij beter in staat 
om de mening van de Nederlandse 
jongeren te vertegenwoordigen.
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2. Inspireren en 
activeren
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1. SUCCESSEN 
• Het WAT-GP was een belangrijke 
partner tijdens de internationale 
conferentie World Circular Economic 
Forum. Jongeren van bijna alle 
partnerlanden leverden een bijdrage in 
de organisatie van het forum en/of als 
spreker tijdens het forum; 
• 
in de professionalisering van de 
organisatie in 2021. Partneroverstij-
gende taskforces dragen steeds meer 
verantwoordelijkheden en zorgen 
voor betere samenwerking tussen de 
partners; 
• Het WAT-GP organiseerde een 
succesvol evenement tijdens de 
Pre-COP26 en de COP26; 

• Het WAT-GP vertrok met tien 
partners naar de COP26 in Glasgow 
en heeft hier de partners enorm goed 
gefaciliteerd en het partnership zelf 
mooi op de kaart gezet. We hebben 
veel potentiële nieuwe partners 
ontmoet.

 
• Het WAT-GP is opgezet om verbinding 
tussen klimaatjongerenorganisaties 
uit verschillende landen te faciliteren, 
maar juist die verbinding blijkt moeilijk 
te realiseren. Wij, als WAT-GP en 
JKB, hebben inmiddels goed contact 
met veel verschillende organisaties, 
maar willen de verbinding tussen 
die verschillende organisaties graag 
verbeteren; 

Het We Are Tomorrow Global Partnership (WAT-GP) is een unieke samenw-
erking tussen jongerenorganisaties uit elf landen, die zich elk inzetten voor 
ambitieuzer klimaatbeleid en betekenisvolle jongerenparticipatie in hun eigen 
land. 

werkgroep het WAT-GP nog steeds aan. Samen zorgen zij ervoor dat de samen-
werking tussen de verschillende partners op rolletjes loopt, dat de partners 
bijdragen aan internationale klimaatevenementen en -conferenties. Ook 
zorgen zij ervoor dat de positieve impact – zowel van individuele partners als 

2.1 We Are Tomorrow  
   Global Partnership



Jaarverslag 2021 Jonge Klimaatbeweging18

• Het WAT-GP team heeft richting 
de COP26 ontzettend hard moeten 
werken, om dit enorm grote 
evenement waar te kunnen maken. In 
de toekomst moeten we hier beter op 
anticiperen om te voorkomen dat de 
werkdruk plotseling erg hoog ligt; 
• Het WAT-GP en de JKB moesten 
richting de COP26 een crowdfund-
ingsactie opzetten om de kosten van 

was een groot succes, maar het was 
vervelend dat dit pas zo laat mogelijk 
kon worden georganiseerd. Volgend 
jaar willen we dit graag al eerder 
regelen.

 
In 2022 zet het WAT-GP haar 
professionaliseringsslag door. We 

uitbreiding van het partnership, 
-

delijkheden gaan dan steeds vaker 
liggen bij de taskforces, in plaats van 
alleen bij de WAT-GP werkgroep van de 
JKB. We richten ons komend jaar ook 

partnership. Daarnaast is de werkgroep 
een stuk internationaler geworden, nu 
niet langer iedereen Nederlands meer 
is/spreekt. Onder andere door deze 
internationalere werkgroep werkt het 
WAT-GP aan een internationaliser-
ingsslag binnen de organisatie.
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1. SUCCESSEN  
• 
studenten lesgegeven; 
• Het afgelopen jaar hebben we in 
totaal 54 lessen gegeven op een zeven 
verschillende scholen; 
• In het tweede halfjaar van 2021 
hebben wij als team zelf een volledige 
nieuwe en interactieve klimaatles 
ontwikkeld; 
• 
fysiek kunnen geven; 
• In de tweede helft van 2021 
hebben 33 nieuwe gastdocenten 
zich aangemeld, uit 25 verschillende 
steden/gemeenten in het land; 
• We hebben de eerste fysieke training 
aan onze gastdocenten gegeven, 
in samenwerking met Stichting 
Klimaatgesprekken.

 
• Het geven van onze lessen op scholen 
vraagt andere kwaliteiten dan tijdens 
onze online lessen. In de praktijk 
hebben we geleerd hoe we dit zo 
goed mogelijk kunnen organiseren. 
Zo werken opdrachten die jongeren 
samen kunnen uitvoeren goed. Ook 
hebben we geleerd hoe we een veilige 
omgeving maken voor het leren tijdens 
de les; 
• Het is belangrijk om persoonlijk 
contact te hebben met onze gastdo-
centen. Dit contact is belangrijk voor 
de inzet en motivatie van de gastdo-
centen. Ook hebben we geleerd dat 
het zoeken naar gastdocenten goed 
werkt via verschillende manieren, zoals 
via scholen en social media;

 

De JKB on Tour is ons eigen lesprogramma waarbij wij scholen door heel 
Nederland bezoeken. Met JKB on Tour trekken we langs verschillende MBO’s 
om met jongeren in gesprek te gaan over het belang van duurzaamheid. 

Onze lessen helpen om deze jongeren op speelse en laagdrempelige wijze 
mee te nemen in de reis naar een duurzamere toekomst. Op deze manier 
willen we met deze jongeren in gesprek, zodat zij hun eigen rol in de transitie 
naar een duurzame wereld kunnen ontdekken. 

2.2 JKB On Tour
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• Samenwerken helpt om JKB on 
Tour verder te ontwikkelen. Zo 
hebben we samengewerkt met 
Stichting Klimaatgesprekken voor 
een training, en contact gelegd met 
MBO for Climate. Binnen JKB hebben 
we ook samengewerkt met andere 
werkgroepen, zoals Acquisitie en het 
Social Media Team; 

 
JKB on Tour heeft veel geleerd van 
de succesvolle online lessen. Ook 
digitaal konden wij als werkgroep 
impact maken. Dat hebben we gedaan 

door de jongeren te informeren en 
inspireren, en ook te activeren. Vanuit 
deze leerschool hebben we verbeter-
punten opgesteld en deze gebruikt 
voor de ontwikkeling van de nieuwe 
les. Deze nieuwe les kunnen we ook 
aankomend jaar weer fysiek geven. 
Daarnaast hopen wij als werkgroep 
een groter aantal gastdocenten te 
bereiken en vast te houden. Zo kunnen 
wij beter voldoen aan de vraag die 
scholen uit heel het land hebben naar 
onze lessen.
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1. SUCCESSEN 

1.1 Campagne werkgroep
De Campagne werkgroep ontwikkelt 
communicatieplannen voor de lange 
termijn rondom een bepaald thema, 
met als doel(en) om jongeren te 
informeren, inspireren, activeren en/
of mobiliseren. De plannen zijn zowel 
gericht op gedragsverandering of 
brede bewustwording, als op politieke 
doelen. 

• Een sterke verkiezingscampagne 
over de Klimaatkandidaten, waarin we 
vele jongeren hebben bereikt (ruim 
650.000 weergave op alle posts!). We 
organiseerden een succesvol verkiez-
ingsdebat (met ruim 3300 views) en 
we gingen een mooie samenwerking 
aan met Grootouders voor het 
Klimaat, met als resultaat de Kies voor 
Klimaat-website;
• We organiseerden een actie voor de 
Tweede Kamer waarbij we veel Tweede 
Kamerleden hebben gesproken en 

waarbij we de campagne rondom de 
Klimaatautoriteit als garantiebewijs 
voor de toekomst hebben afgetrapt;
• 110 brieven van jongeren ontvangen 
over hoe zij hopen dat hun toekomst 
in 2050 eruit ziet en naar fractievoor-
zitters en staatssecretaris van Klimaat 

• Aan het begin van dit jaar hadden we 
het doel opgesteld om twee politieke 
campagnes te voeren. Hier zijn we dus 
– met veel succes – in geslaagd. Ook is 
het gelukt om met de campagnes in de 
media te komen.

1.2 Social media team
Het Social Media Team beheert de 
sociale media van de Jonge Klimaatbe-
weging. Ze houden de sociale media 
up-to-date door content te maken en 
te plaatsen, en in gesprek te gaan met 
andere werkgroepen over wat zij te 
delen hebben.

• Instagram is gegroeid van 3071 
volgers (23 januari 2021) tot 4045 (5 

Onder de Communicatie werkgroep vallen de Campagne werkgroep, het Social 
Media Team, het Persteam, de websitebeheerder en de donateurswervers. Dit 
jaar zijn de eerste stappen gezet om al deze pijlers onder één werkgroep te 
vatten, om ons zo samen in te zetten voor dezelfde communicatiedoelen!

Het middelpunt van al deze werkgroepen is de gloednieuwe website en 
branding, ontworpen en gebouwd door onze websitebeheerder Kim ten Bras. 

2.3 Communicatie werkgroep



Jaarverslag 2021 Jonge Klimaatbeweging22

januari 2022);
• LinkedIn is gegroeid van 2630 volgers 
(23 januari 2021) tot 5021 (5 januari 
2022);
• Regelmatig eigen content gemaakt 
over speciale dagen zoals de Dag van 
de Sneeuw, of over nieuwsgebeurt-
enissen zoals het nieuwe beleidspakket 

• Twee content rubrieken ontwikkelt: 
de kunstrubriek en de lifestyle rubriek;
• Het JKBijtje de wereld in gebracht!

Het bereik van de sociale media 
vergroten was een belangrijk doel. 

gemaakt is door het Social Media Team 
hebben we dit doel behaald. Opvallend 
hierbij is dat niet alleen Instagram, het 
platform waar we op hebben gefocust, 
maar met name LinkedIn erg hard 
gegroeid is. Wij onderzoeken hoe dit 
komt en verzamelen meer kennis over 
de sociale media, in lijn met een van 
de andere doelen die we begin dit 
jaar hebben opgesteld. We hebben 
hiervoor de eerste stappen gezet, 
maar we kunnen zeker nog meer leren. 
Samen met de doelstelling over de 
diversiteit van de achterban zijn dit 
belangrijke focuspunten voor in de 
toekomst, want daar kunnen we nog 
veel in groeien!

1.3 Persteam
Om jongeren bij een breder publiek 
te vertegenwoordigen, hebben we dit 
jaar met het gloednieuwe persteam 
ons vizier gericht op de media. Door 
het schrijven van opiniestukken kunnen 
we onze groene plannen en ambities 

delen met een breed publiek. Met het 
schrijven van persberichten zetten we 
de werkzaamheden van de JKB meer 
in het zonnetje en door reacties op 
nieuws te geven kunnen we ook in het 
openbaar meepraten in belangrijke 
discussies!

• Het publiceren van een opiniestuk 
over de Klimaatautoriteit in het Parool;
• Verschillende reacties gegeven op 
nieuws – zowel omdat journalisten 
ons weten te vinden als omdat we zelf 
reacties hebben opgestuurd;
• Meerdere persberichten zijn 
overgenomen door ANP en op onze 
twee grote evenementen, het Klimaat-
kandidatendebat en de ludieke actie 
bij de Tweede Kamer, hebben persfo-
tografen foto’s gemaakt.

 
• Het afgelopen jaar heeft duidelijk 
de impact en het belang van 
communicatie laten zien. Daarom is 
de communicatie ook in een grote 
versnelling gekomen. Onder andere 
de vele nieuwe volgers laten dit mooi 
zien. We hebben wel ontdekt dat 
het lastig is om iedereen tevreden te 
stellen in de communicatie en is er 
een constante afweging of jongeren 
belangrijker zijn of dat de politiek dit is. 
Aangezien beide ons op sociale media 
tegenkomen en impact maken; 
• Onze opbouwend kritische toon 
zorgde voor veel bereik en een 
toenemende invloed bij beslissing-
smakers en organisaties die impact 
proberen te maken. Zo kennen steeds 
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sociale media; 
• We hebben wel gemerkt dat de focus 
op het politieke vlak ervoor heeft 
gezorgd dat er binnen communicatie 
nog veel te verbeteren valt. Voorheen 
was er weinig structuur binnen 
processen. Daarom hebben we nu 
onze zwakkere punten ontdekt en is 
er het komende jaar veel ruimte om 
hier op in te spelen. We gaan zorgen 
dat we als één machine los gaan en 
zoveel mogelijk jongeren bereiken! 
Deze structuur slaat op de strategie 
van social media, als voor campagnes. 
Dit omdat de focus van beide teams 
veranderd is; 
• Social Media probeert nu jongeren 
te informeren en de JKB te vertegen-
woordigen, terwijl de focus eerst was 
op het delen van interne zaken (en dit 
was niet even interessant was voor 
iedereen); 
• Campagnes merkt nu dat er niet 
constant campagnes nodig zijn. We 
kijken daarom nu meer naar structuur 
en aanpak dan naar de toekomst. Het 
belangrijkste is nu om te zien hoe we 
de leegtes kunnen vullen met activi-
teiten voor de campagne groep! 
 

De conclusie is dat communicatie altijd 
veranderend is en dat het vaak een 
grote klus is om het goed te doen. 
We zijn nu nog aan het ontdekken 
wat er allemaal mogelijk is en hoe we 
steeds beter kunnen worden. Dit zou 
onmogelijk zijn zonder het geweldige 
team dat zich elke dag inzet om de 
JKB te laten groeien! Dit jaar was 
een begin, maar we hebben ook veel 
leermomenten gehad. Komend jaar 
trekken we de stijgende lijn door!

 
Het komende jaar hebben we het 
plan om de communicatie werkgroep 
verder uit te bouwen en regelmatig 
te evalueren of de structuur en 
taakverdeling kloppend is. Zo slaagt 
de Jonge Klimaatbeweging er beter in 
om elke maand de werkzaamheden en 
successen te delen, bereiken we steeds 
meer jongeren en spreken we ze aan 
op de sociale media en in de pers. Ook 
maken we zo impact in de politiek 
en vertegenwoordigen we jongeren 
uiteindelijk nog beter!
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1. SUCCESSEN 

• Het ontwikkelen van de eerste pilot 
van GROW aan het begin van 2021;
• Het geven van de eerste pilot training 
en het mentorschap programma in juni 
en juli 2021;
• Gave sprekers en trainers weten te 
koppelen aan GROW, waaronder de 
Minister van de nieuwe Economie en 

• De deelnemers en trainers waren 
enthousiast over de opzet en inhoud 
van de eerste pilot van GROW;
• De eerste editie van GROW 
beoordeeld en lessen getrokken voor 
de toekomst van GROW;
• In de tweede helft van 2021 heeft 
GROW onderzoek gedaan en veel 
energie gestoken om het programma 
te verbeteren. Dit is gedaan in samen-
werking met JKB, JOs;
• Het nieuwe idee van GROW succesvol 

 
• De jongeren die wij willen bereiken 
willen graag veel leren, maar hebben 
weinig tijd door andere activiteiten. 

Daarom is het niet haalbaar om van 
deze jongeren veel tijd te vragen 
voor een GROW training. Een GROW 
training moet daarom laagdrempelig 
zijn, en naast de activiteit niet meer tijd 
en energie vragen; 
• Om jongeren te informeren en 
te bereiken voor GROW is het heel 
belangrijk om vroeg te beginnen 
met de communicatie, en dit vol te 
houden. Het contact blijven zoeken 
met deelnemers is ook belangrijk 
voor de band met de deelnemers van 
GROW. Dit kan gedaan worden door 
deelnemers vaker te mailen. Voor de 
communicatie is het belangrijk dat er 
op tijd een deel van een programma 
rond is; 
• Er is veel aanbod van trainingen, 
dus het kost tijd voordat GROW een 
goede naam en merk opbouwt. Dit kan 
helpen bij de herkenning van GROW. 
Ook betekent dit dat het niet haalbaar 
is om meteen veel deelnemers te 
verwachten bij de eerste trainingen;

 
 

Het GROW project is een 4-jarige samenwerking tussen de Jonge Klimaatbe-

trainingen om zich daarna actief bezig gaan houden met het klimaat. Het doel 
hiervan is om jongeren hun impact op hun eigen omgeving te laten zien en zo 
de klimaatbeweging te vergroten. 

2.4 GROW



Jaarverslag 2021 Jonge Klimaatbeweging25

• Het is waardevol om de kennis en 
contacten van andere mensen te 
gebruiken, voor sprekers of trainers. 
Bijvoorbeeld het netwerk van mensen 

helpen bij het benaderen van JOs, 
want dit contact heeft veel tijd en 
energie nodig.

Het komende jaar is het plan om 
GROW nog aantrekkelijker te 
maken voor jongeren, en meer 
jongeren te bereiken. De gesprekken 
en beoordeling van het eerste 

programma helpen ons hierbij. We 
hebben belangrijke stappen gezet voor 
de communicatie, de doelgroep, en de 
inhoud van het programma. Hierdoor 
kunnen we de trainingen nog beter 
geschikt maken voor de jongeren die 
we willen bereiken. Door samenw-
erking met verschillende werkgroepen 
binnen JKB, en het benaderen van 
JOs hopen we het bereik van GROW 
te vergroten. We verwachten in het 
eerste half jaar van 2022 te starten 
met het nieuwe programma van 
GROW.
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1. SUCCESSEN
• 8 podcasts opgenomen over verschil-
lende onderwerpen;
• Een groot bereik op Linkedin met 
promotie podcast;
• Nu al meer luisteraars dan in seizoen 
1.

 
Na evaluatie van de eerste twee 
seizoenen van de podcast is besloten 
door het bestuur en de werkgroep om 
geen derde seizoen te produceren. We 

zijn enorm trots op de resultaten die 
zijn neergezet door onze vrijwilligers 
in seizoen één en twee, maar de 

was te weinig om de werkuren van 
onze vrijwilligers te verantwoorden. 

Later is álles beter: in deze klimaatpodcast voor realistische mensen 
onderzoeken de Jonge Klimaatbeweging & Circl wat er te winnen valt met het 
redden van het klimaat. Door in gesprek te gaan met optimistische en onder-
nemende mensen – kunstenaars, ondernemers en politici – maken we jouw 
toekomst op aarde een klein beetje beter.

2.5 Podcast
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1. SUCCESSEN  
• Het eerste gedeelte van het jaar 
hebben we geen fysieke evenementen 
kunnen organiseren. In deze periode 
hebben we met succes een aantal 
online evenementen georganiseerd; 
• Zo hebben we in mei een online 
Klimaatdialoog georganiseerd met een 
twintigtal deelnemers van een tiental 
verschillende JOs; 
• Daarna hebben we een ludieke 
actie opgezet voor het gebouw van 
de Tweede Kamer. In samenwerking 
met andere werkgroepen hebben we 
het garantiebewijs voor de toekomst 
overhandigd aan verschillende leden 
van de Tweede Kamer; 
• In september hebben we een lustrum 
evenement georganiseerd in de 
vorm van de Jonge Klimaattop. Hier 
waren 100 jongeren aanwezig van een 
dertigtal JOs. De Klimaattop was naast 
een viering van onze vijfde verjaardag 
ook het startsein voor de Jonge 
Klimaatagenda 3.0; 

• In november hebben we First Dates, 
Dan Doen georganiseerd tijdens 
de Dag van het Klimaatakkoord. De 
deelnemers konden met elkaar in 
gesprek om oplossingen te zoeken 
voor de problemen die zij tegenkomen 
in de klimaat- en energietransitie.

 
• Het samenwerken met andere 
werkgroepen voor het organiseren 
van evenementen zorgt voor meer 
contact tussen werkgroepen. Ook 
maakt deze samenwerking de inhoud 
van het evenement beter. Dit hebben 
we bijvoorbeeld gemerkt bij de Jonge 
Klimaattop en de Klimaatdialogen. Het 
is hier wel belangrijk om van tevoren 
te bespreken welke verantwoordeli-
jkheden er zijn, welke werkgroep zorgt 
voor welke taken, goed te plannen, en 
zo vroeg mogelijk te beginnen met de 
samenwerking; 

De Events organiseert evenementen die bijdragen aan de doelen van JKB. Ook 
denkt de Events werkgroep mee over wat voor evenementen de JKB meer 
zichtbaar maken. Zo heeft deze werkgroep een centrale rol binnen JKB, voor 
de uitvoering en de inhoud van evenementen. Hiervoor werkt Events veel 
samen met andere werkgroepen van JKB. 

Aan het begin van het jaar zijn er verschillende doelen gesteld: het creëren van 
meer enthousiasme door het vergroten van inspraak, het ruimte maken voor 
vernieuwing en creativiteit, en het organiseren van een groot lustrumeven-
ement. Op deze doelen hebben we een aantal successen behaald.

2.6 Events
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• De evenementen die we organiseren, 
geven de vrijwilligers van JKB een 
gevoel dat ze echt bij de organisatie 
horen. Het afgelopen jaar waren er 
weinig momenten waarop vrijwil-
ligers elkaar in het echt zagen. De 
evenementen die wij organiseren zijn 
belangrijk voor de band met het doel 
van JKB. De Jonge Klimaattop is hier 
een mooi voorbeeld van. De JKB is 
een organisatie die groeit, dus het is 
belangrijk dat vrijwilligers dat gevoel 
kunnen blijven hebben; 
• Om de evenementen goed te 
kunnen organiseren, heeft werkgroep 
Events behoefte aan een duidelijke 
structuur en planning. Dit helpt 
om de taken binnen de werkgroep 
duidelijk te verdelen. Ook draagt dit 
bij aan de verwachtingen binnen de 
werkgroep. Een duidelijke planning 
van evenementen kan helpen bij de 
voorbereidingen, het organiseren, 
en de samenwerking met andere 
werkgroepen.

Het komende jaar komt er een volledig 
nieuwe werkgroep Events. Deze 
nieuwe werkgroep gaat op zoek naar 
nieuwe ideeën en manieren om JKB 
op de kaart te zetten. Daarbij is het 
plan dat de werkgroep veel samen 
gaat werken met andere werkgroepen 
binnen JKB. Dit was afgelopen jaar 
ook al het geval. De Events werkgroep 
hoopt dit vast te houden, zodat 
het een centrale rol kan hebben bij 
evenementen en vroeg betrokken 
kan zijn bij de inhoud en organisatie. 

Daarnaast wil de werkgroep ook 
kijken naar de mogelijkheden om 
evenementen te organiseren voor JKB. 
Op deze manier kunnen we binnen 
JKB nog meer aandacht besteden aan 
sociale activiteiten en verbinding.
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3. Organisatie



Jaarverslag 2021 Jonge Klimaatbeweging30

Alicha van der Aa
Amber van Druten
Aniek Moonen
Anne Dorst
Annejet Lont
Annelou Snippe
Anouk Daams
Arend van Berkel
Babke Spronk
Babs Kamsteeg
Bram Drijvers
Bram Henssen 
Caroline Verduin
Cerise Kooijman
Chanel Stokje

Cynthia Almeida
Daan Welling
Dian van der Deure
Dieuwertje Wallaart

Djaricson Betrian
Elianne Wijnands
Elieska Lensink
Emma van der Deijl
Erah Vermeer
Ernst van der Poel
Esin Erdogan
Esther Diebels
Esther Mooiman
Eva Ernst
Eva Spreeuw
Eva van Genuchten
Fee Kirsch
Fieke Beckers
Floor van Oers
Guus Boeren
Inky Vos
Ivo de Haan
Jan Veerman
Jai Tjin-a-Ton
James Nijman

Jasper Ensing

Jens van der Duim
Jessica Antonisse
Jessie Harms
Jet Herman
Jikke Voerman
Jill Pellikaan
Jona Boeijink
Joppe Vleer
Jorinde Westra
Joris Overmeer
Jorit Hajema
Jorn van Essen
Juanita Hernández 
González
Kees Gillesse
Kiki Ritmeijer
Kim ten Bras
Koen Schrier
Koen van Rossum

Een organisatie als de Jonge Klimaatbeweging is nergens zonder haar vrijwil-
ligers. Deze fantastische mensen zetten zich een jaar lang onbaatzuchtig 
in voor een betere en groene wereld. Alles wat we afgelopen jaar hebben 
bereikt was niet mogelijk geweest zonder jullie tomeloze inzet. Afgelopen jaar 
was er één om nooit te vergeten. Door corona waren er voor ieder van ons 

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! 

3.1 Zij maken de JKB!
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Robbin de Jong
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Roman Lenders
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Sacha Brons
Sander Brouwers

Sander Mulder
Sandra van der Meer
Sara Langeveld
Sarah van Buren
Sarah Welter
Sena Korbee
Sharon Postma
Simone Lohnstein

Sophie van der Vis
Susanna Liang
Susanne Euser
Tatum van der Voort
Thessa van Domburg

Teie van der Hoek
Tessa Dool
Tim Dedel
Tjalling Meinsma
Urscha Fajdiga

Valérie Mendes de Leon

Wendy van Zwol
Werner Schouten
Wilmine van den Bosch
Wytze Walstra
Yara van Heugten
Yasmijn Wakker
Yasmin Broere
Yousef Assad
Zaïda Floren
Zander Evenberg
Zoë de Jonge
Zomer van Noord
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• Door corona hebben we in 2021 
weinig fysieke evenementen gehad 
met onze vrijwilligers. We hebben 
daardoor weinig contact met elkaar 
gehad buiten de werkgroepen om. 
We merken dat het beperkte contact 
tussen werkgroepen lastig is en zelfs 

hebben zelf ook aangegeven meer 
behoefte te hebben aan verbinding 
en sociale evenementen binnen de 
organisatie. We willen daarom in 2022 
nog meer inzetten op meer verbinding 
en verbeterde communicatie; 
• We merken dat de werkgroepen vaak 
nog te weinig op de hoogte zijn van de 
bezigheden van andere werkgroepen 
en de doelen van de JKB. We proberen 
door middel van organisatiebrede 
evenementen (JKBreed) en berichten 
elkaar op de hoogte te houden, maar 
deze werken nog onvoldoende. In de 
toekomst blijft dit een uitdaging en 
moeten we verder werken aan deze 
interne communicatie; 
• Het toewerken naar grote 
evenementen zoals de COP26 en de 
Jonge Klimaattop eist zijn tol binnen 

de werkgroepen. Onze vrijwilligers zijn 
fantastisch en zetten zich zo hard in 
als nodig, maar dit betekent ook dat 
ze soms teveel van zichzelf vragen. 
Als bestuur is het onze taak om hier 
beter voor te waken en te zorgen dat 
we anticiperen op grote evenementen 
en de voorbereidingen op tijd starten. 
Daarnaast moeten we er op letten dat 
onze ambities niet te groot zijn voor 
onze capaciteit. We moeten het welzijn 
van onze vrijwilligers behandelen als 
het allerbelangrijkste goed; 
• De JKB wisselt elk jaar van bestuur. 
In 2021 was de bestuursoverdracht op 
1 oktober. De maand september werd 
gebruikt om in te werken. Hoewel de 
overdracht elk jaar beter is, moeten we 
nog stappen zetten om elk bestuurslid 
een goede overdracht te geven en 
het bestuur een vliegende start te 
geven. Hierbij is het belangrijk om in te 
zetten op teambuilding en trainingen 
door het gehele jaar: zeker in de 
inwerkmaand.

De JKB is ontzettend snel gegroeid in de hoeveelheid activiteiten, 
werkgroepen en vrijwilligers. Dit is heel mooi en helpt ons de gestelde doelen 
sneller te behalen, maar zorgt ook voor groeipijntjes. Het professionaliseren 
van de interne organisatie moet daarom een ontzettend belangrijk doel zijn en 
blijven in 2022.

3.2 Interne Communicatie
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1. SUCCESSEN 
• Er is 48.000 euro over 4 jaar 
binnengehaald om het project GROW 

 
• Er is 60.000 euro binnengehaald om 
het project Jong RES te ondersteunen; 
• Er is 20.000 euro binnengehaald 
om de Klimaatdialogen en de Jonge 
Klimaatagenda 3.0 in 2021-2022 
mogelijk te maken; 
• Het aantal sprekersopdrachten en 
bijdragen van individuele donateurs is 
fors gegroeid; 
• We hebben zijn oneindig veel plannen 
geschreven, projecten bedacht, en 

Wij bedanken onze partners voor hun 
steun: Nederlands Jeugd Instituut/

Erasmus+/European Solidarity Corps, 
Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Stichting Sanegeest, NEM, 
Milieudefensie, Lush Foundation, 

 
 

 
Ook het aankomend jaar gaan we door 

slagkracht. We gaan op een nieuwe 
manier werken waardoor we meer 
succesvolle aanvragen kunnen doen. 
We gaan onze impact nog meer 
tonen.. Ook gaan we door met de 
speurtocht om de JKB over meer jaren 

De Werkgroep Acquisitie is de levensader van de organisatie. Om de 
belangrijke projecten van de Jonge Klimaatbeweging mogelijk te maken 
verzorgen zij het groene geld dat daarvoor nodig is. Dit doet de werkgroep 
door het vinden van fondsen, sponsoring, en opdrachten.

3.3 Financiën en acquisitie
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4.  Financiële  verantwoording
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1. INKOMSTEN  
De totale inkomsten bedroegen dit 

-

bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig 
jaar. Dit komt mede doordat de JKB 
penvoerder is van het project Jong 
RES. Een opdracht vanuit het NP RES 
ondersteunt dit project. Dit jaar lag de 

voor nieuwe projecten, zoals de 
JKA 3.0 en het project GROW. Ook 
groeiden de opbrengsten uit donaties 
en diensten aanzienlijk, mede dankzij 
de donatiecampagne met Trees for 
All. De inkomsten stegen in de maand 
december alleen al €27.000 opgehaald 
te hebben met donaties zijn de 
inkomsten fors gestegen.

2. UITGAVEN 
De totale uitgaven van dit jaar 

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. 

coronavirus. Een groot gedeelte van 
de uitgaven valt toe te schrijven aan de 
COP26. Voor aankomend jaar gaan wij 
dan ook zorgen dat we hier eerder een 
kostenplaatje voor maken, zodat we 
niet voor onverwachte kosten komen 
te staan.

3. CONTINUÏTEITSRESERVE EN 
BESTEMMINGSRESERVES 
Met de inkomsten van €120.486,23 

resultaat €65.244,26. Met het 
positieve resultaat is de continuïteits-
reserve aangevuld. Daarnaast zijn er 
vijf bestemmingsreserves toegevoegd 
of aangevuld voor in totaal €64.200,51. 
Met deze bestemmingsreserves gaan 
wij in komend boekjaar bijbehorende 
projecten (Global Partnership, 
Overkoepelende JKB on Tour, Jong 

Door de grote verscheidenheid aan 
projecten en de lage uitgave door 
corona is het totaalbedrag zeer ruim.

Dit jaar hebben we geprobeerd om voor meerdere jaren geld te vinden en om 
diversere inkomstenbronnen te vinden. Structureel geld binnen te halen is 
nog een work-in-progress, maar we hebben wel meer geld dan ooit binnenge-
haald voor projecten van structurele aard. We hebben verschillende projecten 

Het aantal donaties en sprekersopdrachten is meer dan verdubbeld. Voor 
aankomend jaar zijn er veel fondsen waarmee we een succesvolle verdere 
samenwerking verwachten, zodat de projecten kunnen groeien. We vervolgen 

JKB.
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190.401,65

3. CONTINUÏTEITSRESERVE EN
BESTEMMINGSRESERVES
Met de inkomsten van €190.401,65 en 
de uitgaven €115.747,31, is het 
resultaat €74.654,34. Met het positieve 
resultaat zijn er vijf bestemmingsre-
serves toegevoegd of aangevuld voor 
in totaal €70.591,10, daarnaast is de 
continuïteitsreserve aangevuld. Met de 
bestemmingsreserves gaan wij in 
komend boekjaar bijbehorende pro-
jecten (Global Partnership, Overkoepe-
lende JKB on Tour, Jong RES, GROW, 
en JKA 3.0) financieren. Het totaal 
bedrag aan inleg voor reserves is zeer 
ruim. Dit komt door de grote verscheid-
enheid aan projecten en een aantal 
aanvragen voor projectfinanciering die 
op voorhand meerjarig zijn of voor-
namelijk in 2022 ten uitvoer zullen 
worden gebracht.

Jaarverslag 2021 Jonge Klimaatbeweging35

1. INKOMSTEN  
De totale inkomsten bedroegen dit 

-

bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig 
jaar. Dit komt mede doordat de JKB 
penvoerder is van het project Jong 
RES. Een opdracht vanuit het NP RES 
ondersteunt dit project. Dit jaar lag de 

voor nieuwe projecten, zoals de 
JKA 3.0 en het project GROW. Ook 
groeiden de opbrengsten uit donaties 
en diensten aanzienlijk, mede dankzij 
de donatiecampagne met Trees for 
All. De inkomsten stegen in de maand 
december alleen al €27.000 opgehaald 
te hebben met donaties zijn de 
inkomsten fors gestegen.

2. UITGAVEN 
De totale uitgaven van dit jaar 

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. 

coronavirus. Een groot gedeelte van 
de uitgaven valt toe te schrijven aan de 
COP26. Voor aankomend jaar gaan wij 
dan ook zorgen dat we hier eerder een 
kostenplaatje voor maken, zodat we 
niet voor onverwachte kosten komen 
te staan.

3. CONTINUÏTEITSRESERVE EN 
BESTEMMINGSRESERVES 
Met de inkomsten van €120.486,23 

resultaat €65.244,26. Met het 
positieve resultaat is de continuïteits-
reserve aangevuld. Daarnaast zijn er 
vijf bestemmingsreserves toegevoegd 
of aangevuld voor in totaal €64.200,51. 
Met deze bestemmingsreserves gaan 
wij in komend boekjaar bijbehorende 
projecten (Global Partnership, 
Overkoepelende JKB on Tour, Jong 

Door de grote verscheidenheid aan 
projecten en de lage uitgave door 
corona is het totaalbedrag zeer ruim.

Dit jaar hebben we geprobeerd om voor meerdere jaren geld te vinden en om 
diversere inkomstenbronnen te vinden. Structureel geld binnen te halen is 
nog een work-in-progress, maar we hebben wel meer geld dan ooit binnenge-
haald voor projecten van structurele aard. We hebben verschillende projecten 

Het aantal donaties en sprekersopdrachten is meer dan verdubbeld. Voor 
aankomend jaar zijn er veel fondsen waarmee we een succesvolle verdere 
samenwerking verwachten, zodat de projecten kunnen groeien. We vervolgen 

JKB.

Jaarverslag 2021 Jonge Klimaatbeweging35

1. INKOMSTEN  
De totale inkomsten bedroegen dit 

-

bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig 
jaar. Dit komt mede doordat de JKB 
penvoerder is van het project Jong 
RES. Een opdracht vanuit het NP RES 
ondersteunt dit project. Dit jaar lag de 

voor nieuwe projecten, zoals de 
JKA 3.0 en het project GROW. Ook 
groeiden de opbrengsten uit donaties 
en diensten aanzienlijk, mede dankzij 
de donatiecampagne met Trees for 
All. De inkomsten stegen in de maand 
december alleen al €27.000 opgehaald 
te hebben met donaties zijn de 
inkomsten fors gestegen.

2. UITGAVEN 
De totale uitgaven van dit jaar 

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. 

coronavirus. Een groot gedeelte van 
de uitgaven valt toe te schrijven aan de 
COP26. Voor aankomend jaar gaan wij 
dan ook zorgen dat we hier eerder een 
kostenplaatje voor maken, zodat we 
niet voor onverwachte kosten komen 
te staan.

3. CONTINUÏTEITSRESERVE EN 
BESTEMMINGSRESERVES 
Met de inkomsten van €120.486,23 

resultaat €65.244,26. Met het 
positieve resultaat is de continuïteits-
reserve aangevuld. Daarnaast zijn er 
vijf bestemmingsreserves toegevoegd 
of aangevuld voor in totaal €64.200,51. 
Met deze bestemmingsreserves gaan 
wij in komend boekjaar bijbehorende 
projecten (Global Partnership, 
Overkoepelende JKB on Tour, Jong 

Door de grote verscheidenheid aan 
projecten en de lage uitgave door 
corona is het totaalbedrag zeer ruim.

Dit jaar hebben we geprobeerd om voor meerdere jaren geld te vinden en om 
diversere inkomstenbronnen te vinden. Structureel geld binnen te halen is 
nog een work-in-progress, maar we hebben wel meer geld dan ooit binnenge-
haald voor projecten van structurele aard. We hebben verschillende projecten 

Het aantal donaties en sprekersopdrachten is meer dan verdubbeld. Voor 
aankomend jaar zijn er veel fondsen waarmee we een succesvolle verdere 
samenwerking verwachten, zodat de projecten kunnen groeien. We vervolgen 

JKB.

Jaarverslag 2021 Jonge Klimaatbeweging35

1. INKOMSTEN  
De totale inkomsten bedroegen dit 

-

bedrag is aanzienlijk hoger dan vorig 
jaar. Dit komt mede doordat de JKB 
penvoerder is van het project Jong 
RES. Een opdracht vanuit het NP RES 
ondersteunt dit project. Dit jaar lag de 

voor nieuwe projecten, zoals de 
JKA 3.0 en het project GROW. Ook 
groeiden de opbrengsten uit donaties 
en diensten aanzienlijk, mede dankzij 
de donatiecampagne met Trees for 
All. De inkomsten stegen in de maand 
december alleen al €27.000 opgehaald 
te hebben met donaties zijn de 
inkomsten fors gestegen.

2. UITGAVEN 
De totale uitgaven van dit jaar 

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. 

coronavirus. Een groot gedeelte van 
de uitgaven valt toe te schrijven aan de 
COP26. Voor aankomend jaar gaan wij 
dan ook zorgen dat we hier eerder een 
kostenplaatje voor maken, zodat we 
niet voor onverwachte kosten komen 
te staan.

3. CONTINUÏTEITSRESERVE EN 
BESTEMMINGSRESERVES 
Met de inkomsten van €120.486,23 

resultaat €65.244,26. Met het 
positieve resultaat is de continuïteits-
reserve aangevuld. Daarnaast zijn er 
vijf bestemmingsreserves toegevoegd 
of aangevuld voor in totaal €64.200,51. 
Met deze bestemmingsreserves gaan 
wij in komend boekjaar bijbehorende 
projecten (Global Partnership, 
Overkoepelende JKB on Tour, Jong 

Door de grote verscheidenheid aan 
projecten en de lage uitgave door 
corona is het totaalbedrag zeer ruim.

Dit jaar hebben we geprobeerd om voor meerdere jaren geld te vinden en om 
diversere inkomstenbronnen te vinden. Structureel geld binnen te halen is 
nog een work-in-progress, maar we hebben wel meer geld dan ooit binnenge-
haald voor projecten van structurele aard. We hebben verschillende projecten 

Het aantal donaties en sprekersopdrachten is meer dan verdubbeld. Voor 
aankomend jaar zijn er veel fondsen waarmee we een succesvolle verdere 
samenwerking verwachten, zodat de projecten kunnen groeien. We vervolgen 

JKB.

115.747,31. De vaste
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5.  Vooruitblik 
naar 21/22
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WE SAMEN 
2022 staat in het teken van 
samenwerken voor een leefbaar 
morgen. Op aarde, ook in Nederland, 
hebben we genoeg kennis, kunde 
en leiderschap om de klimaatcrisis 
te bestrijden. Wat we nodig hebben, 
is radicale samenwerking voor een 
leefbare toekomst. Deze samen-
werking overstijgt alle politieke, 
culturele en generationele verschillen. 
Om dit mogelijk te maken, zet de 
Jonge Klimaatbeweging in op: 
• Samenwerken met andere partijen 
om te versnellen en onze boodschap te 
versterken; 
• Brede bewustwording over klimaat-
verandering en de gevolgen voor jonge 
en toekomstige generaties; 
• Professionalisering van het interne 
netwerk (eigen vrijwilligers en 

(politici, beleidsmakers, organisaties en 
bedrijven).

 
In 2022 lanceren we de nieuwste 
versie van onze Jonge Klimaatagenda. 
Deze keer nóg completer, met nieuwe 
thema’s Energie en Biodiversiteit en 
Natuur, en up-to-date versies van de 
thema’s Nieuwe Economie, Wonen, 
Voeding, Onderwijs en Reizen. De 
Jonge Klimaatagenda 3.0 biedt niet 
alleen kansen om onze visie voor de 
toekomst nog duidelijker te maken, 
maar ook om nog meer jongeren(or-
ganisaties) te vertegenwoordigen bij 
de politiek.

EN MEER! 
• Buiten de postzegel: ons We Are 
Tomorrow Global Partnership blijft 
komend jaar groeien en krijgt ook 
Europese partnerorganisaties. Zij 
lobbyen niet alleen meer op nationaal 
niveau, maar ook op internationaal 
niveau. Dit doen ze bijvoorbeeld op de 

werkgroep kijkt buiten de Nederlandse 
grenzen of en hoe de Europese politiek 
ons werk in Nederland kan versterken;
• Zichtbaarheid: in 2022 kan niemand 
meer om ons heen. De Jonge Klimaat-
beweging is overal: op je sociale media 
feed, op je school, op straat, in de 
krant en op tv. Onder andere ons Social 
Media Team en Campagnes werkgroep 
zorgen ervoor dat onze boodschap luid 
en duidelijk overkomt, zowel in Den 
Haag als in de rest van het land;
• Professionalisering: dacht je dat de 
Jonge Klimaatbeweging nu al profes-
sioneel was? Wacht maar tot eind 
2022! Komend jaar focussen we op het 

van onze projecten, maar zorgen we 
ook voor gestroomlijnde samenw-
erking tussen generaties vrijwilligers 
en maken we de JKB een veilig thuis 
voor iedereen..
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