
Welkom op onze 

klimaatworkshop!

De Europese Commissie 
ondersteunt dit project via het 
Horizon 2020 subsidiecontract 
met nummer 784994.



• Wat is klimaatcommunicatie?

• Waarom 

klimaatcommunicatie? 

• Hoe doen we het?

• Praktische oefeningen  

in groepen 

• Evaluatie en 

samenvatting 

Inhoud



DOELEN 

• Wat willen we 

bereiken?

Waarom?

Wie?

Wat?

DOELGROEPEN

• Eigenschappen?

• Situaties?

INHOUD

• Boodschap?

• Argumenten?

• Het belang voor de 

doelgroep

METHODE

• Media?

• Kanalen?

• Tools?

Evaluatie

De communicatie-

ladder Hoe?

Wanneer en hoe?



Klimaat-

communicatie

- van ambitieuze 

klimaatdoelen communiceren 

naar engagement, 

betrokkenheid en de 

dagelijkse uitdagingen. 



WETEN
Kennis hebben

KUNNEN
De mogelijkheid 

hebben

WILLEN
Verandering

verlangen

Nieuwe

gewoonten



• Grote veranderingen 

in korte tijd

• Nieuwe technologie 

zal geleidelijk worden 

ingevoerd

De implementatie van 

het Akkoord van Parijs 

is reeds begonnen 



Houding Gedrag

Te veel vertrouwen 

in informatie

Informatie 

en kennis

? ?
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Doelgroepen

• Waar vinden we ze en wie 

zijn ze? 

• Steek geen tijd in sceptici: 

laat hen in hun overtuiging

• Wat is de juiste boodschap, 

toon en woordkeuze 

voor de doelgroep?

• Zoek een geschikte 

woordvoerder



Interne 

communicatie

• Zichtbaarheid

• Erkenning

• Samenwerking



Alle beetjes 

helpen...

1. Afval verminderen

2. Energie besparen

3. Gebruik van bronnen, 

consuminderen en 

milieuvriendelijkere 

producten met een langere 

levensduur aanschaffen 

4. Economie 

5. Gezondheid en mobiliteit
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v

Goede 

voorbeelden en 

een duwtje in de 

juiste richting



Klimaatportaal Oslo

Here is Oslo’s first plastic warrior

They recycle waste

and trust

How to secure the kids 

on a transport bike



Bijtjes in Moss gaan viraal



Wedstrijden werken!

BIKE TO THE MATCH – GET A FREE TICKET



Jij bent ook een vervuiler!

Rij minder auto! Probeer minder te 

vliegen! Je moet meer met de fiets en 

met de bus rijden! Je moet dichter bij 

huis op vakantie! Enz...



Benadruk de voordelen!

Vacation locally – the adventures

are right around the corner



Herhaal, herhaal, herhaal

Water 

pollution

Demands 

answers about 

Tunevannet

Do not 

swim in 

Tunevannet

Municipal 

discourages 

swimming in 

Tunevannet
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Klaar en duidelijk 

versus jargon



• Posters

• TV

• Radio

• Brieven

• E-mail

• Facebook

Kanalen
• Instagram

• Lokale kranten

• Websites

– eigen en 

andere





• Vertel over de acties die al lopen: 

hou communiceren hierover op 

je to do-lijstje. 

• Elke dag ‘hands-on’

• Hou de boodschap simpel!

• Creëer kleine riviertjes; 

plant zaadjes

Grote rivieren ontspringen uit een 

kleine bron, grote bomen groeien 

uit een klein zaadje...



Acties beïnvloeden attitudes

Six mayors tested climate friendly
solutions at home



Feiten liegen niet



Cases



Case 1
De klimaatverantwoordelijke van de gemeente

Voerbeke, Elke Vermeiren, opende net een zak

marsepein en vulde haar koffiekopje tot de rand, 

als ze Karel Pieters van de technische dienst in 

de gang luid hoort praten door zijn mobiele

telefoon:

"Ja, lever de auto maar bij het thuiszorgkantoor. 

De mannen daar zullen tegen het einde van de 

week voor een verlengkabel zorgen.” Karel 

vertelt Elke dat de gemeente volgende week

haar eerste elektrische wagen in gebruik neemt.

Wat kan Elke ondernemen?



Case 2
De klimaatverantwoordelijke van de gemeente

Voerbeke, Elke Vermeiren, doet haar fiets op slot en 

groet vrolijk Flore Maes, de assistente van het 

kinderdagverblijf die vlak naast het gemeentehuis

werkt. Elke ziet Flore alle lege melkbrikken in de 

restafvalcontainer gooien. “Wat doe je?” vraagt

Elke. Waarop Flore antwoordt: “Och, het maakt toch

niet uit. We weten allemaal dat het vuilnis bij elkaar

gegooid worden en op één plaats gedumpt wordt.”

Elke denkt bij zichzelf, “Hier moeten we iets aan

doen. Niet alleen met Flore, maar heel Voerbeke

moet weten dat elke inspanning telt!

Wat kan Elke ondernemen?



Case 3

De klimaatverantwoordelijke van de gemeente 

Voerbeke, Elke Vermeiren, ziet en hoort een grote 

delegatie ondernemers door de gang stappen. Ze 

ziet hen in het kantoor van de burgemeester 

verdwijnen. Een uur later zijn ze weer weg.

Een beetje later ziet Elke de burgemeester bij de 

koffie-automaat. “Ik weet echt niet wat ik moet 

doen” zegt hij. De bedrijvenvereniging is woedend

omdat alle parkeerstroken langs de 

Klaregemsesteenweg weg zijn ten voordele van 

het nieuwe fietspad dat we aanlegden. Zij denken

dat hun klanten naar het shoppingcentrum zullen

rijden nu alle parkeergelegenheid in het centrum

weg is. Dit is een ramp!” roept de burgemeester

wanhopig uit.

Wat kan Elke ondernemen?



De klimaatverantwoordelijke van de gemeente
Voerbeke, Elke Vermeiren, is doodmoe. De 
algemeen directeur van de gemeente heeft het 
budget voor volgend jaar voorgesteld. En voor
de zoveelste keer is er geen budget voorzien
voor verschillende milieumaatregelen die in het 
gemeentelijk klimaatplan staan. Een
beeldhouwwerk werd wel toegevoegd evenals
een aantal jobs bij de technische dienst …

Elke spreekt de algemeen directeur aan over de 
budgetprioriteiten. “Klimaatzaken, juist ja … ” 
zegt hij. “Klimaatmaatregelen zorgen niet voor
inkomsten en maken politici niet gelukkig, weet
je.” Elke bedenkt dat daar iets moet aan gedaan
worden. Maar wacht eens even, er is toch al 
veel gedaan … 

Wat kan Elke ondernemen?

Case 4



Bedankt!

Disclaimer: 
De auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van dit rapport.
Het geeft daarom niet de opinie weer van de subsidiërende overheid. De
subsidiërende overheid is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de
informatie uit het rapport.

De Europese Commissie 
ondersteunt dit project via 
het Horizon 2020 
subsidiecontract met nummer 
784994.


