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De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 29 juni 2022, onder voorzitterschap van Amir Bachrouri, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem het volgende: 

 Gebruik heldere, duidelijke taal 3 

 Hanteer het woord ‘klimaatcrisis’ in plaats van ‘klimaatverandering’. Het is belangrijk te duiden 

op de urgentie van de situatie. 4 

 Behandel het woord “klimaat” niet als een abstract begrip, maar link het met concrete thema’s 

zoals voeding, migratie of andere thema’s die jongeren persoonlijk aanbelangen. 4 

 Behandel de klimaatcrisis als een complex onderwerp. Geef aandacht aan volledige en correcte 

informatie, waarbij nuancering mogelijk is. 5 

 Wees alert voor klimaatmoeheid. Gebruik positieve communicatie om jongeren te inspireren en 

te motiveren. 5 

 Minimaliseer gevoelens als ‘klimaatwoede’, ‘klimaatangst’ of ‘klimaatverdriet’ niet. 6 

 Bij berichtgeving over het klimaat is het belangrijk om niet alleen de symptomen van de 

klimaatcrisis te bespreken, maar ook om de systemen die de klimaatcrisis veroorzaken en de 

mogelijke oplossingen niet uit het oog te verliezen. 7 

 De urgentie ligt in het uitblijven van actie. Communiceer daarom duidelijk over de al huidige en 

toekomstige gevolgen van de klimaatopwarming. 8 

 Wijs op ieders verantwoordelijkheid zonder te stigmatiseren. 8 
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 Laat het voortdurende techno-optimisme achterwege als je communiceert over het klimaat. 8 

 Geef meer aandacht aan kleinschalige klimaattransities. Zet de bottom-upaanpak in een positief 

daglicht. 9 

 Investeer in kwalitatieve, juiste en niet-sturende informatie. 9 

 Het gebrek aan actiegerichtheid en wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering moet 

worden aangepakt via een klimaatleerplan, dat wordt aangeboden vanaf de kleuterklas tot en 

met het hoger onderwijs, ongeacht de studierichting. 10 

 De onderwijsgemeenschap moet meer waarde hechten aan de diverse informatiebronnen die 

behoren tot de leefwereld van jongeren. 10 

 Overweeg peer-to-peer onderwijs als een efficiënte manier om verandering te inspireren bij een 

bepaalde doelgroep. 11 

 Het onderwijs moet meer inzetten op een multidisciplinaire benadering van het klimaatthema. 11 

 Bevorder innovatieve en ervaringsgerichte leermethoden om te onderwijzen over ecologische 

duurzaamheid. 11 

 Trek wetenschappelijk bewezen feiten niet meer in twijfel. Zet dus niet onnodig personen in de 

kijker of in de klas die de feiten tegenspreken. 12 

 Neem je verantwoordelijkheid op en ban fake nieuws en complottheorieën zo veel mogelijk uit je 

klimaatcommunicatie of -educatie. 12 

 Zorg er als schooldirectie en als werkgever voor dat ecologisch duurzame initiatieven vanuit 

leerlingen, leerkrachten en werknemers aangemoedigd en ondersteund worden zodat ze op 

lange termijn succesvol zijn. 12 

 Betrek jongeren in het klimaatbeleid alsook in de communicatiestrategie over het thema. 13 
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Begin 2021 vroeg de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling1 de Vlaamse Jeugdraad om samen te werken rond 

het thema ‘klim aatcommunicatie’. De FRDO plande een onderzoek en een projectoproep met de centrale vraag: wat 

is de ideale klimaatcommunicatiestrategie? Meer concreet: hoe breng je de boodschap van de klimaatcrisis tot bij 

de brede maatschappij zodat er wordt overgegaan tot actie? De Vlaamse Jeugdraad peilde naar de mening van 

jongeren en jeugdorganisaties over dit thema. 

 

We gingen hiermee aan de slag en richtten ons vooral op volgende vragen: 

• Via welke wegen komt informatie over het klimaat tot bij jongeren? Is dit volledige en correcte informatie? 

Willen jongeren meer / minder horen over de klimaatcrisis? 

• Wat met desinformatie en complottheorieën over de klimaatcrisis? 

• Hoe moet je omgaan met de polarisatie van het klimaatthema?  

• Welke toon moet je gebruiken bij communicatie gericht op jongeren? Hoe vermijd je klimaatmoeheid? 

• Wat is de rol van het onderwijs, de media en het jeugdwerk in het overbrengen van informatie over de 

klimaatcrisis naar jongeren? 

 

We liepen een verkort traject met bevragingen en literatuurstudie om te komen tot de gezamenlijk nota “Hoe ziet de 

ideale klimaatcommunicatiestrategie eruit voor en door jongeren?”. Die werd voorgesteld op een bijeenkomst, 

georganiseerd door de FRDO, waar we heel wat reacties hebben ontvangen van experts en stakeholderleden. 

Sinds eind november, is onze werkgroep klimaat bezig geweest met uitgebreider opzoekwerk, bevragingen, 

discussies en interviews rond het thema om tot een grondig advies te komen. 

Deze adviespunten zijn uiteindelijk geformuleerd op basis van de nota en de reacties van alle partijen aanwezig op 

het FRDO-evenement, de kwalitatieve bevragingen bij een 80-tal jongeren, de interviews met Bonkacircus en 

Goodplanet Belgium, het onderzoek van de Europese Commissie over klimaateducatie bij Erasmus+ projecten2, een 

aanbeveling van de Europese Raad over ‘leren over ecologische duurzaamheid’3 en heel wat lectuur die onze 

vrijwilligers hebben doorgenomen, o.a. van Pieter Boussemaere, Tine Hens, Naomi Klein, Babette Porcelijn en 

Dennis Storm. 

 
We hebben de adviespunten geplaatst onder vijf categorieën: taal, toon, inhoud van de boodschap, onderwijs en 
betrokken actoren.  

Gebruik heldere, duidelijke taal 

Daarmee bedoelen we taal die zo veel mogelijk jongeren en de volwassenen begrijpen. Zonder uitleg worden 

woorden zoals energietransitie, koolstofkringloop of klimaatneutraliteit niet begrepen. Meer nog, ze worden 

gewantrouwd. Omdat klimaatnieuws nu eenmaal vaak wetenschappelijk of politiek van aard is, staan klimaatberichten 

vol met jargon. Het is dus belangrijk om moeilijke woorden altijd uit te leggen of te verwijzen naar een 

klimaatwoordenboek. Een goede pagina daarvoor is deze: https://climatechallenge.be/nl/woordenboek. Helderheid 

leidt tot begrijpbaarheid voor iedereen en begrijpbaarheid opent een eerste deur naar vertrouwen. 

_________________ 

1 Afgekort: FRDO, is een raad die adviezen geeft aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. 

2 European Commission, Directorate-General For Education, Youth, Sport And Culture: “Data Collection And Analysis Of Erasmus+ Projects: Focus on 

Education For Environmental Sustainability”, 2021. 

3 Council Recommendation on Learning For Environmental Sustainability, Brussels 14.1.2022, 2022/0004 

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/de-strijd-voor-het-klimaat-begint-met-goede-communicatie
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/de-strijd-voor-het-klimaat-begint-met-goede-communicatie
https://climatechallenge.be/nl/woordenboek
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Hanteer het woord ‘klimaatcrisis’ in plaats van ‘klimaatverandering’. Het is belangrijk te duiden op de urgentie 

van de situatie. 

De bevraagde jongeren wezen erop dat de urgentie om actie te ondernemen voor het klimaat niet zo goed 

gecommuniceerd wordt en dat het vaak klinkt als een ver-van-hun-bed verhaal. Door het gebruik van bepaalde 

woordenschat, zoals bijvoorbeeld klimaatcrisis in plaats van -opwarming, krijgen ze die boodschap duidelijker mee. 

We moeten woorden gebruiken waardoor jongeren getriggerd worden om in actie te komen. Bijvoorbeeld 

‘klimaatredder’ in plaats van ‘klimaataanpak’ of ‘klimaatmaatregelen’. Bij het eerste woord, krijgen de personen die in 

actie komen voor het klimaat, een heldenstatus: ze dragen bij aan de redding van de planeet. Bij het tweede woord, 

lijkt het alsof we moeten wachten op de juiste personen op de juiste plek die een goede aanpak voorstellen en 

uitgevoerd krijgen. 

 

Behandel het woord “klimaat” niet als een abstract begrip, maar link het met concrete thema’s zoals voeding, 

migratie of andere thema’s die jongeren persoonlijk aanbelangen. 

Als we communiceren over het klimaat, moeten we woordenschat gebruiken die mensen in beweging brengt. Als 

jongeren horen over klimaat, moeten ze het thema kunnen linken aan hun eigen leefwereld. Gevolgen van het klimaat 

zullen op verschillende vlakken voelbaar zijn, o.a. op voeding, gezondheid, biodiversiteit, basisvoorzieningen en 

reizen. Als er bijvoorbeeld gecommuniceerd wordt over temperatuurveranderingen, zou er onmiddellijk bij moeten 

verteld worden dat hittegolven en overstromingen landbouwoogsten doen mislukken en daardoor voeding duurder 

wordt4. Die rampen doen eveneens de kosten oplopen (denk maar aan woningisolatie) en laten het sterftecijfer de 

hoogte in gaan.  

Een ander voorbeeld zijn de watervoorraden. We lezen op www.klimaat.be: “Een van de grootste problemen 

waarmee België in de toekomst geconfronteerd zal worden, is de koeling van de elektrische centrales in de zomer. 

Door de voorspelde temperatuurstijging zal het afkoeleffect van dat water lager zijn en bovendien zal de 

beschikbaarheid van water in de zomer aanzienlijk gereduceerd zijn.”  

Een sterkere klimaatverandering kan dus tot gevolg hebben dat we kern- en elektriciteitscentrales moeilijker kunnen 

onderhouden en openhouden. Elektriciteit is een basisvoorziening en absoluut noodzakelijk in het dagelijkse leven 

van jongeren, denk maar aan je smartphone opladen of pc-gebruik voor school. Klimaatverandering en minder 

watervoorraden kan de prijs van elektriciteit doen stijgen en zelfs onbetaalbaar maken voor bepaalde gezinnen. 

Tot slot zal buiten afspreken met vrienden niet hetzelfde zijn als voorheen. De biodiversiteit wordt sterk getroffen door 

de klimaatverandering. Flora en faunasoorten verdwijnen in ons land geleidelijk aan. De beuken in het Zoniënwoud 

bijvoorbeeld zijn in gevaar en zouden wel eens voorgoed kunnen verdwijnen5. 

_________________ 

4 https://www.eea.europa.eu/nl/ema-signalen/signalen-2015/artikelen/landbouw-en-klimaatverandering  

5 https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/gevolgen/biodiversiteit  

http://www.klimaat.be/
https://www.eea.europa.eu/nl/ema-signalen/signalen-2015/artikelen/landbouw-en-klimaatverandering
https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/gevolgen/biodiversiteit
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Behandel de klimaatcrisis als een complex onderwerp. Geef aandacht aan volledige en correcte informatie, 

waarbij nuancering mogelijk is. 

Jongeren in België vormen een diverse groep (bijvoorbeeld door hun sociaaleconomische situatie, religie, gender, 

enz.). We moeten elk van hen, en vooral de meest kwetsbaren, de instrumenten aanreiken om de wereld rondom hen 

te begrijpen en om nieuwsgierig te zijn en uit hun sociale-media-bubbel te stappen.  

Voor de traditionelere media (krant, televisie,…) is het belangrijk de tijd te nemen om klimaatkwesties te behandelen 

als complexe onderwerpen. Dat vereist meer dan korte artikelen of videoreportages in het nieuws; het is nodig de 

middelen te mobiliseren die genuanceerde debatten mogelijk maken. Communiceren over het klimaat mag nooit 

zwart-wit zijn. Sommige gevolgen treffen nu eenmaal harder een specifieke regio of groep (mensen in armoede en 

regio’s in Oceanië of Midden-Afrika). Ook niet alle gedragsveranderingen zijn even wenselijk bij iedereen. 

 

Wees alert voor klimaatmoeheid. Gebruik positieve communicatie om jongeren te inspireren en te motiveren. 

Waarom proberen we niet wat meer te communiceren over hoe duurzame samenlevingen eruit zouden kunnen zien 

(in 2030, 2040, 2050), op een toon die steeds serieus en economisch/politiek correct is? Dat wordt als doeltreffender 

beschouwd bij veel doelgroepen dan communicatie gebaseerd op angst voor de gevolgen van klimaatverandering. 

Geef dus toekomstperspectief aan jongeren bij het communiceren over de klimaatcrisis. Catastrofisme6 alleen 

mobiliseert niet, evenmin als de retoriek dat alles wel goed zal komen en dat we gewoon moeten wachten op 

technologische innovaties. Welk verhaal kunnen we vertellen om jongeren te overhalen hun gedrag te veranderen en 

betrokken te raken? Wij pleiten voor een realistische communicatie, waarbij heel concreet wordt getoond hoe de 

wereld er in 2030-’50 uit zal zien en waarbij de nadruk ligt op het werk van de pioniers. Het gaat erom de positieve 

acties te laten zien die er zijn, voorbeelden te tonen die werken om antwoorden te geven aan jongeren die willen 

bijdragen aan de wereld van morgen. 

Heel wat van de bevraagde jongeren benadrukken dat klimaatcommunicatie niet enkel negatief mag zijn maar ook 

versterkend moet werken en er soms meer aandacht moet gaan naar positieve evoluties. Op die manier blijven 

jongeren zich geëngageerd inzetten en krijgen ze niet het gevoel dat alles toch al om zeep is.  

Klimaatcommunicatie mag dus niet louter negatief zijn, maar moet ook hoop opwekken. Berichtgeving over het 

klimaat is meestal een slechtnieuwsshow. Uit onderzoek blijkt dat er voor elke negatieve boodschap, drie positieve 

boodschappen gegeven moeten worden om het doemdenken tegen te gaan. We moeten vanzelfsprekend altijd een 

realistisch beeld schetsen van het klimaatverhaal, bijvoorbeeld de staat van de biodiversiteit (de uitsterving van fauna- 

en florasoorten) correct communiceren, maar opletten voor machteloosheid. We zijn inderdaad slecht bezig en de 

limieten van de planeet aan het bereiken, maar we kunnen het tij nog keren en daadwerkelijk iets doen om de 

klimaatopwarming te vertragen. Dat is de boodschap die jongeren willen horen.  

 

 

_________________ 

6 Catastrofisme is de theorie dat de aarde grotendeels is gevormd door plotselinge, kortstondige, gewelddadige gebeurtenissen, mogelijk wereldwijd. 
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Maak duidelijk dat het niet alleen over de planeet gaat, het gaat over ons, de mensheid. 

De link tussen klimaat en mens is zeer gemakkelijk te leggen. De klimaatcrisis heeft rechtstreekse gevolgen voor de 

mensenrechten7, omdat klimaatverandering een vernietigende impact heeft op de leefwereld en gezondheid van 

mensen. Overheden moeten mensenrechten respecteren en bewaken. Aangezien België het klimaatakkoord van 

Parijs mee heeft ondertekend, is ons land verplicht de mensenrechten te beschermen die in gevaar komen door de 

klimaatverandering (o.a. het recht op gezondheid, op onderdak, op behoorlijke levensstandaard, op water en sanitaire 

voorziening).  

Elke klimaatcommunicatiestrategie moet het over meer hebben dan het redden van de planeet. De planeet is een 

verafliggend begrip. Het gaat over het redden van onszelf: ons overleven, onze veiligheid, ons water, ons eten, onze 

gezondheid, ons ademen en onze herinneringen. Benoem het dan ook als dusdanig, niet om paniek te creëren, maar 

om aan iedereen toe te laten het probleem te erkennen en te herkennen. 

 

Breng geëngageerde jongeren niet in diskrediet. 

Het is verleidelijk om te wijzen op de tekortkomingen van jongeren die verandering eisen. Zo is jonge klimaatbetogers 

met de vinger wijzen over hun vliegreizen of de aankoop van kledij geen behulpzame of welwillende reactie. Het is 

gewoon een weigering om te luisteren naar hun eisen, en een weigering om zichzelf in vraag te stellen. Maar ook, 

meer in het algemeen, een weigering om de complexiteit te vatten van een systeem waarin we gevangen zitten. Ten 

slotte doet dit geen recht aan de jongeren die werkelijk de dragers van verandering zijn. 

Langs de andere kant, bepleiten we met dit punt even goed de afkeur voor het narratief “het is de schuld van de 

vorige generaties”. Niemand heeft baat bij vingerwijzen. Ongeacht wie schuldig is, hebben we allen nu een gedeelde 

verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar oplossingen, op die manier moet er ook gecommuniceerd worden. 

 

Minimaliseer gevoelens als ‘klimaatwoede’, ‘klimaatangst’ of ‘klimaatverdriet’ niet.  

Jozefien Daelemans (columniste) verwoordt het goed: “Hoe ga je in godsnaam om met het verpletterende besef dat 

deze zomer niet alleen een van de warmste was van de voorbije 100 jaar, maar ook een van de koelste van de 

komende 100 jaar? Hoe temper je je ongerustheid als je weet dat de coronacrisis een lachertje is in vergelijking met 

de klimaatcrisis die op ons afkomt? Waar parkeer je je angsten als je je ook dagelijks zorgen maakt over de nakende 

recessie, de opmars van extreemrechts, de ongelijkheid? Hoe compenseer je het verlies in vertrouwen in 

beleidsmakers die amper een regering kunnen vormen, laat staan een daadkrachtig klimaatplan uitvoeren? Het zijn 

vragen die me wakker houden en verlammen.”8 

Ongerustheid leeft wel degelijk onder jongeren. De klimaatcrisis verlamt hen – gelukkig maar – niet allemaal. Maar we 

mogen de invloed van klimaatcommunicatie absoluut niet onderschatten. Uit onderzoek bij 10.000 kinderen en 

jongeren wereldwijd9, gaf 59% aan ‘erg of extreem bezorgd’ te zijn en 84% was op zijn minst matig bezorgd. Meer dan 

50% rapporteerde één van de volgende emoties: verdrietig, angstig, boos, machteloos, hulpeloos of schuldig. Meer 

_________________ 

7 Lees meer over de link tussen klimaat en mensenrechten op https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/wat-heeft-amnesty-met-klimaat-te-maken. 

8 Citaat van Jozefien Daelemans uit een column in De Standaard (16 september 2020), https://www.standaard.be/cnt/dmf20200915_97746107. 

9 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext. 

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/wat-heeft-amnesty-met-klimaat-te-maken
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200915_97746107
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext
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dan 45% van de respondenten zei dat hun gevoelens over klimaatverandering hun dagelijks leven en functioneren 

negatief beïnvloedden, en velen meldden negatieve gedachten over klimaatverandering te hebben (bv. 75% zei dat 

ze de toekomst beangstigend vinden en 83% zei dat ze denken dat mensen gefaald hebben om voor de planeet te 

zorgen). 

Het is belangrijk dus een plaats te geven aan deze emoties wanneer men communiceert of in dialoog gaat met 

jongeren over het klimaat. Het is belangrijk voor jongeren om te weten dat die gevoelens er wel degelijk mogen zijn en 

het ‘oké’ is om bang of angstig te zijn voor de klimaatgevolgen. 

Wél raden we aan om in de klimaatcommunicatie steeds te benadrukken dat woede en verdriet kunnen omgezet 

worden in hoop en daden. Er zijn heel wat mensen angstig of ongelukkig als ze het klimaatnieuws horen, maar er zijn 

nog meer mensen die elke dag een goede daad verrichten om hun negatieve impact op de klimaatverandering te 

verkleinen.  

Zoals Jelmer Mommers (auteur) het zo mooi uitdrukt: “Dit verhaal gaat over ons allemaal. De grootste groep van 

veranderaars is het moeilijkst te zien. Ik heb het over de talloze burgers over de hele wereld die niet naar elkaar 

wijzen, maar iets doen. In hun buurt, in het onderwijs, in hun organisatie, of in hun persoonlijke consumptie. Al deze 

mensen weten dat hun individuele bijdrage een verwaarloosbare impact heeft, maar dat ze gezamenlijk een enorm 

verschil maken, omdat ze met miljoenen zijn, en omdat hun miljoenen kleine verbeteringen optellen tot iets groots en 

machtigs.”10 

Bij berichtgeving over het klimaat is het belangrijk om niet alleen de symptomen van de klimaatcrisis te 

bespreken, maar ook om de systemen die de klimaatcrisis veroorzaken en de mogelijke oplossingen niet uit 

het oog te verliezen. 

Heel wat van de bevraagde jongeren menen dat de klimaatcrisis alleen de media haalt wanneer er bijvoorbeeld een 

natuurramp gebeurt. Dat zorgt ervoor dat we de klimaatcrisis soms alleen gaan bekijken als iets wat extreme 

gebeurtenissen veroorzaakt en niet als een crisis die elke dag verergert. Zo wordt ook het feit dat de situatie van veel 

jongeren over heel de wereld nu al dagelijks bedreigd wordt amper belicht. We zijn er dan ook van overtuigd dat 

jongeren meer informatie nodig hebben over het klimaat dat ‘dichtbij’ komt. Dat kan bijvoorbeeld door de effecten van 

de klimaatcrisis meer te visualiseren, in plaats van het alleen over graden Celsius en ton CO2 te hebben. Ook minder 

droge vormen van nieuwsgeving, zoals storytelling, kan de klimaatcrisis voor jongeren concreter en beter te bevatten 

maken. Dat is een rol die media-actoren zeker kunnen spelen, maar ook in het onderwijs helpt dat om onderwerpen 

zoals het klimaat te bespreken. 

Doeltreffende communicatie over het probleem van de opwarming van de aarde mag niet langer uitsluitend 

gebaseerd zijn op individuele verantwoordelijkheid. Het moet rekening houden met de systemische problemen en de 

diepere oorzaken van de crisis die wij doormaken (o.a. kapitalisme, kolonialisme). “Klimaatverandering wordt 

veroorzaakt door specifieke, historisch gegroeide, politieke en economische structuren die onze manier van 

produceren en consumeren bepalen. Enkel door deze structuren fundamenteel te veranderen kunnen we de 

opwarming tegengaan”11. De klimaatproblematiek is stevig verergerd sinds de start van de industriële revolutie (eind 

18e eeuw). Die periode hangt samen met de kolonisatie van Afrikaanse en Zuid-Aziatische landen door westerse 

landen. De cultuur van uitbuiting, van zowel mens als natuur, heeft op dat moment aanvang genomen en is nog 

steeds sterk aanwezig in onze huidige maatschappij. De klimaatcrisis is daar een voorbeeld van. Zelfs als alle 

_________________ 

10 Interview met Jelmer Mommers in Knack (24 september 2018), https://www.knack.be/nieuws/wereld/hoe-onzichtbare-helden-klimaatverandering-

kunnen-tegengaan/  

11 Ludo De Witte, Stephen Bouquin , Pascal Debruyne  en Brecht De Smet (5 feb 2019): “Kapitalisme: de olifant in de klimaatkamer”, open brief te lezen 

op: https://www.apache.be/gastbijdragen/2019/02/05/kapitalisme-de-olifant-in-de-klimaatkamer  

https://www.knack.be/nieuws/wereld/hoe-onzichtbare-helden-klimaatverandering-kunnen-tegengaan/
https://www.knack.be/nieuws/wereld/hoe-onzichtbare-helden-klimaatverandering-kunnen-tegengaan/
https://www.apache.be/gastbijdragen/2019/02/05/kapitalisme-de-olifant-in-de-klimaatkamer
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mensen van goede wil anders willen gaan consumeren (duurzamer), is de manier van produceren op grote schaal 

hun grootste obstakel. Een elektrische wagen of palletkachel zorgt namelijk voor meer lithiummijnen of fijn stof. We 

kunnen de klimaatcrisis dus alleen onder handen nemen als we voor een totaalaanpak gaan.  

 

De urgentie ligt in het uitblijven van actie. Communiceer daarom duidelijk over de al huidige en toekomstige 

gevolgen van de klimaatopwarming. 

Het is van essentieel belang dat wij onze broeikasgasemissies nu verminderen. Om die urgentie te benadrukken, is 

het raadzaam een deel van de communicatie toe te spitsen op de al zeer reële gevolgen van de klimaatverandering, 

ook al zijn die soms nog ver weg. Het is belangrijk aan je publiek mee te geven dat de klimaatcrisis geen ‘apocalyps’ 

van de ene dag op de andere zal veroorzaken als we bepaalde temperatuur- of stikstoflimieten overschrijden, maar 

dat de klimaatverandering nu al zeer reële gevolgen over de hele wereld heeft. Denk maar aan extremer weer 

(hittegolven, zware regenval, bosbranden), het smelten van land- en zee-ijs, de stijging van de zeespiegel, 

ecosystemen die onder druk staan (en daardoor zelfs fauna- en florasoorten uitsterven), verzuring van de oceanen, 

de impact op landbouw (met voedseltekorten tot gevolg) en ga zo maar door. Het IPCC-rapport12 legt uitgebreid de 

gevolgen uit, zowel de huidige als de toekomstige.   

 

Wijs op ieders verantwoordelijkheid zonder te stigmatiseren. 

De reikwijdte van de over te brengen boodschap moet zinvol zijn voor de bevolking als geheel. Zo zijn er bijvoorbeeld 

overtuigende boodschappen als "vlieg niet naar je vakantiebestemming als je met het openbaar vervoer kan gaan". 

Maar die boodschappen hebben alleen zin voor een bepaald deel van de bevolking dat het zich kan veroorloven te 

reizen, en bovendien te reizen op een duurzame manier. De boodschap is zelfs contraproductief voor gezinnen in een 

precaire situatie, die de kleinste koolstofvoetafdruk hebben in de samenleving (zowel in België als vanuit een Noord-

Zuidperspectief). Die gezinnen hebben nog meer te lijden onder de gevolgen van milieucrisissen (overstromingen, 

stijgende energieprijzen, ...).  

Daarnaast moeten we ook het gevoel van machteloosheid doorbreken. Jongeren mogen wel degelijk nog op reis 

gaan bijvoorbeeld. Via slimme communicatiecampagnes kunnen we iedereen doe nadenken slim om te gaan met 

transportmogelijkheden. Een systeem bestaat uit vele kleine systemen en je moet duidelijk maken dat iedereen het 

verschil kan maken binnen zijn eigen kleine systeem. Toon in de boodschap dat de verandering niet van bovenaf 

komt, leg eerder de nadruk op ‘wij zijn op weg’.  

 

Laat het voortdurende techno-optimisme13 achterwege als je communiceert over het klimaat. 

Boodschappen als ‘we hoeven alleen te wachten op een machine die koolstof bij de bron opvangt en opslaat, en dan 

komt alles in orde’, mogen we niet te lichtzinnig gebruiken. Er is behoefte aan nuancering en kritiek, gezien het gevaar 

voor passiviteit versterkt wordt. Het is gevaarlijk ons te doen geloven dat er een wonderoplossing bestaat, want dat is 

_________________ 

12 IPCC is een panel dat opereert binnen de Verenigde Naties en rapporten schrijft over de gevolgen van de klimaatverandering. Lees de samenvatting, 

het volledig rapport van 28 februari 2022 en de voorbije uitgaven hier: https://klimaat.be/klimaatverandering/waargenomen-veranderingen/ipcc-

rapporten/2022-gevolgen-aanpassing-en-kwetsbaarheid. 

13 Technologie-optimisten menen dat wetenschap, technologie en techniek de sleutel vormen voor elk probleem of conflict. 

https://klimaat.be/klimaatverandering/waargenomen-veranderingen/ipcc-rapporten/2022-gevolgen-aanpassing-en-kwetsbaarheid
https://klimaat.be/klimaatverandering/waargenomen-veranderingen/ipcc-rapporten/2022-gevolgen-aanpassing-en-kwetsbaarheid
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niet zo. Een ‘levensreddende’ technologie zal nooit de tijd hebben om op grote schaal te worden ingezet om aan de 

urgentie van de problemen tegemoet te komen. Daarom moeten we nu handelen door te werken aan de vermindering 

van onze uitstoot. Dat zal uiteraard gaandeweg worden aangevuld met relevante technologieën. 

 

Geef meer aandacht aan kleinschalige klimaattransities. Zet de bottom-upaanpak in een positief daglicht. 

Om het leren over ecologische duurzaamheid verder te verspreiden, is het belangrijk om niet alleen samen te werken 

met de ‘kampioenen’, maar ook toe te werken naar kleine veranderingen in een bredere groep. Denk daarbij aan het 

planten van bomen, afvalopruimacties, oplossingen om waterverbruik te verminderen, energie-efficiënter 

(ver)bouwen, lokale voeding en producten kopen, etc. 

De bottom-upbenadering kan een krachtig instrument zijn dat motivatie creëert en individuen in staat stelt te handelen 

en zich in te zetten voor initiatieven die verband houden met milieuduurzaamheid. Europese bevindingen hebben ook 

aangetoond dat een bottom-upbenadering nog beter kan gedijen wanneer ze wordt ondersteund door een top-

downbenadering die de bottom-upactiviteiten aanmoedigt en ondersteunt. 

Kleine nuance hierbij is dat een overheidsbeleid niet alleen mag vertrouwen op het ondersteunen van kleinschalige 

acties om de klimaatverandering tegen te gaan. Die burgerinitiatieven moeten ten zeerste gewaardeerd worden, want 

ze zorgen voor een grotere draagwijdte om duurzamer te leven en vergroten zo de druk op bedrijven en overheden 

om die stap ook te zetten. Die laatsten moeten daarover wel degelijk aangesproken worden en het is voor 

kleinschalige initiatiefnemers zeer frustrerend als grote uitstoters mogen blijven verder doen zoals ze bezig zijn en dat 

doen op een niet-transparante wijze, zonder brede communicatie naar de bevolking. Schandalen zoals de PFOS-

vervuiling in Zwijndrecht14 zouden dus meer aan het licht moeten komen en politici moeten harder optreden. 

Anderzijds mogen positieve klanken, zoals nieuwe klimaatmaatregelen vanuit de overheid als reactie op een 

burgerinitiatief, eveneens in de kijker gezet worden. Deze communicatie is enorm motiverend en kan de 

moedeloosheid bij jongeren wegnemen. 

 

Investeer in kwalitatieve, juiste en niet-sturende informatie. 

Desinformatie is de grootste bedreiging om tot klimaatactie over te gaan. Het ondermijnt de wetenschappelijk 

vaststaande feiten en verkleint de hefboom om urgent maatregelen te nemen. Helaas verspreidt fake nieuws zich zes 

keer sneller dan echt nieuws15, dus moet er met extra veel aandacht en zorg worden omgegaan met 

klimaatcommunicatie.  

“Feiten worden gedegradeerd tot naïeve overtuigingen, alsof de groene revolutie een religie is. 

Als mij gevraagd wordt waarom ik geen vlees eet, krijg ik na mijn antwoord weleens hoongelach 

als reactie. “Dat geloof je toch zelf niet?!”, hoor ik dan. Een bijzondere reactie, want het heeft 

werkelijk waar niets met geloof te maken, maar alles met feiten.”16 

Om juiste en niet-sturende informatie te verspreiden over het klimaat, zijn investeringen essentieel. Er moet worden 

geïnvesteerd in het herkennen van desinformatie, in het onderzoeken van de bronnen, de auteur, de links, de foto’s 

en video’s, de gebruikte grafieken, enz. Verwijs altijd door naar websites van overheden en instellingen die zich 

_________________ 

14 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2021/06/pfos-vervuiling-zwijndrecht/  

15 https://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308  

16 Storm, D. (2020). Als gezond verstand koning was (eerste druk). Amsterdam, p. 61. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2021/06/pfos-vervuiling-zwijndrecht/
https://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-travels-faster-true-stories-0308


 

Advies 2207: Klimaatcommunicatie en -educatie   •   29 juni 2022   •   pagina 10 > 13 

baseren op wetenschappelijk vaststaande feiten zoals klimaat.be, factcheck.vlaanderen, sogetinformed.com of 

unfccc.int. Jeugdvriendelijke klimaatinformatie die niet ter discussie staat, kun je terugvinden op de website van 

Scientists4Climate.  

De verspreiding van complottheorieën versterkt ook de polarisatie van het klimaatthema. Polarisatie wegwerken is 

complex, vergt tijd en een aanpak op maat. Het belangrijkste is dat ongenoegens en bezorgdheden openlijk aan bod 

komen in het publieke debat, maar eveneens op school en tussen werknemers. Er moeten dialogen worden opgestart 

om frustraties uit te spreken en op deze manier wederzijds begrip en empathie op te wekken. Het is belangrijk dat in 

elke communicatie genoeg ruimte voorzien wordt voor nuance en “het stille midden”.  

Het hebben van klimaatzorgen zou niets mogen zeggen over je politieke voorkeur. Het klimaatthema moet ons net 

veel meer verbinden dan dat het ons mag verdelen. 

Uit de bevragingen tijdens het najaar 2021, bleek dat de meeste jongeren wel hetzelfde doel voor ogen hebben; 

namelijk ervoor zorgen dat we de klimaatcrisis aanpakken. De manier waarop verschilt tussen de bevraagden. De 

meeste jongeren weten zelf ook niet wat de ideale aanpak is, maar aangezien het doel hetzelfde is, zijn we ervan 

overtuigd dat we via de juiste communicatie de polarisatie kunnen overstijgen. 

Het gebrek aan actiegerichtheid en wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering moet worden 

aangepakt via een klimaatleerplan, dat wordt aangeboden vanaf de kleuterklas tot en met het hoger 

onderwijs, ongeacht de studierichting. 

We zijn ervan overtuigd dat je de meeste jongeren bereikt via de schoolbanken. Leren over de opwarming van de 

aarde moet deel uitmaken van het lesprogramma voor iedereen, niet alleen voor leerlingen in het algemeen 

onderwijs, met doorstroomfinaliteit of de meest welvarende studenten. Het gaat niet alleen over de theorie (Wat is 

klimaatverandering? Wat is het verschil tussen milieu en biodiversiteit?), maar ook over: wat is de impact op jouw 

leven en wat kun jij eraan doen? 

Het onderwijs mist een duidelijke strategie om het klimaatthema aan bod te laten komen in de lessen. Enkele scholen 

spenderen meer lestijd aan het thema dan andere, zonder samenhang. Het onderwijs heeft behoefte aan een logisch 

klimaatleerplan waarbij er een coherent opvolgschema is om te leren over het thema, over alle vakken heen, zodat 

leerlingen de link leggen tussen klimaat en maatschappij. 

We verwijzen bij dit adviespunt graag naar de open brief die Teachers For Climate gestuurd heeft naar de Vlaams 

minister van onderwijs in het najaar van 202117. Graag zien we hun vragen en eisen omgezet in een duurzaam 

klimaatleerplan. 

 

De onderwijsgemeenschap moet meer waarde hechten aan de diverse informatiebronnen die behoren tot de 

leefwereld van jongeren. 

Digitale technologieën spelen een belangrijke rol bij de overdracht van informatie. Informatie wordt niet langer 

doorgegeven via traditionele kanalen zoals televisie of radio, maar via YouTube, Twitch, TikTok, podcasts op 

streamingplatforms, documentaires van Netflix of andere opkomende spelers zoals Brut. Enerzijds rijst de vraag naar 

_________________ 

17 De open brief werd op 16 november 2021 gepubliceerd in De Wereld Morgen: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/11/16/onderwijs-en-het-

vlaamse-klimaatbeleid-open-brief-aan-ben-weyts/  

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/11/16/onderwijs-en-het-vlaamse-klimaatbeleid-open-brief-aan-ben-weyts/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/11/16/onderwijs-en-het-vlaamse-klimaatbeleid-open-brief-aan-ben-weyts/
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het beeld dat jongeren hebben van die nieuwe spelers in het medialandschap. De communicatieve vernieuwingen 

hebben een impact op de samenleving, zonder dat de samenleving ze democratisch ter discussie kan stellen. 

Anderzijds bevatten sommigen van deze media goudmijnen aan informatie over klimaatkwesties, maar worden ze 

door de onderwijsgemeenschap te zelden als waardevol beschouwd. 

 

Overweeg peer-to-peer onderwijs als een efficiënte manier om verandering te inspireren bij een bepaalde 

doelgroep. 

Naast educatie via scholen en de communicatie via media, is het ook belangrijk dat jongeren zelf communiceren om 

via interpersoonlijke relaties en sociale media duurzame waarden te promoten onder peers. Hoe meer jongeren, 

opinieleiders, en socialmedia-influencers op een positieve en afgestemde ‘coole’ manier kunnen opkomen voor en 

communiceren over duurzame waarden, hoe sterker jongeren zich zullen spiegelen aan hen en een duurzame visie 

zullen ontwikkelen. 

Dat kun je ook in de lessen toepassen door jongeren met een zekere kennis over het klimaat18 uit te nodigen in de 

klas of zelf leerlingen in de kijker te zetten die creatief omgaan met duurzaamheid op school. 

 

Het onderwijs moet meer inzetten op een multidisciplinaire benadering van het klimaatthema.  

Europese bevindingen bevestigen de noodzaak van interdisciplinaire en multidisciplinaire benaderingen bij het 

onderwijzen over ecologische duurzaamheid, met name om een goed inzicht te krijgen van de omvang van de 

milieuproblemen. Dat omvat de context van milieuduurzaamheid enerzijds en van de relevante economische en 

sociale aspecten anderzijds. De “Whole School Approach”19 is een voorbeeldige methode om de complexiteit en 

samenhang tussen duurzaamheidsonderwerpen een vaste plek te geven op school. 

Initiatieven vereisen een langetermijnperspectief en gemeenschapsperspectief om een verandering in het gedrag van 

individuen teweeg te kunnen brengen. Integratie in een groep kan een belangrijk aspect zijn om individuen te 

overhalen om actie te ondernemen. Soms voelen mensen wel de drang om actie te ondernemen, maar hebben ze 

extra empowerment nodig om dat te doen. 

 

Bevorder innovatieve en ervaringsgerichte leermethoden om te onderwijzen over ecologische duurzaamheid. 

Klimaateducatie die jongeren – om actie te ondernemen – daadwerkelijk  aanmoedigt in plaats van alleen hun 

bewustzijn te vergroten, vereist nieuwe leermethoden. Ervaringsgericht leren bevorderen, in plaats van te doceren via 

eenrichtingsverkeer, kan een manier zijn om het leerproces over ecologische duurzaamheid te bevorderen. 

Heel wat jeugd- en middenveldorganisaties alsook onderzoekers zijn actief rond duurzame ontwikkeling in de vrije tijd 

en op school20. Zij passen vaak al innovatieve leermethoden toe om kinderen en jongeren te informeren over klimaat- 

_________________ 

18 Bv. jongeren actief in organisaties als Youth For Climate, JNM of andere leden van de Klimaatcoalitie. 

19 Alles over de Whole School Approach staat hier: https://wholeschoolapproach.lerenvoormorgen.org/nl/.  

20 Onder andere Globelink, Pimento, Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO), Djapo en het initiatief Klimaat op School. 

https://www.klimaatcoalitie.be/leden
https://wholeschoolapproach.lerenvoormorgen.org/nl/
https://www.globelink.be/
https://www.pimento.be/
https://www.edoschool.be/#/
https://djapo.be/
https://klimaatopschool.be/
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en milieuthema’s. We raden aan om structurele samenwerking tussen scholen en deze organisaties verder te 

stimuleren en op te zetten. Ook lokale jeugdraden zijn een interessante partner voor scholen. 

Trek wetenschappelijk bewezen feiten niet meer in twijfel. Zet dus niet onnodig personen in de kijker of in de 

klas die de feiten tegenspreken. 

De jongeren die we bevroegen merkten op dat er vaak zaken in twijfel getrokken worden die wetenschappelijk al 

duidelijk en eenduidig bewezen werden. We vragen dan ook dat overheidsinstanties en media beter waken over wie 

ze een platform geven en naar wie ze luisteren over dit thema en waarom. Een vals debat waarin iemand zaken die al 

bewezen zijn komt ontkennen, creëert alleen verwarring. 

We zeggen hiermee niet dat er geen discussies meer mogen plaatsvinden. Het is belangrijk om woord en weerwoord 

te geven, maar je moet als journalist of leerkracht ook wel het gewicht van die meningen duiden. Als bijvoorbeeld 97 

procent van de wetenschappers zegt dat klimaatverandering écht is en 3 procent niet, dan is het essentieel de 

percentages erbij te vermelden. 

 

Neem je verantwoordelijkheid op en ban fake nieuws en complottheorieën zo veel mogelijk uit je 

klimaatcommunicatie of -educatie. 

De crisis zelf kan objectief aangetoond worden en via statistieken bewezen worden dat het met ons klimaat de slechte 

kant op gaat. Toch wordt het thema door beleidsmakers en media-actoren zeer gepolariseerd, wat een jammere zaak 

is. We streven allemaal dezelfde belangen na, met name: klimaattransitie aangaan en ervoor zorgen dat wij, 

toekomstige generaties, minimale gevolgen zullen ondervinden van de klimaatopwarming. We vragen dan ook dat de 

overheid en de Belgische media-actoren hun verantwoordelijkheid opnemen om fake nieuws en complottheorieën zo 

veel als mogelijk te bannen van hun kanalen en eigen publicaties. Een waarschuwingsboodschap op 

communicatieplatformen is daarbij aangeraden zodat lezers en kijkers beseffen dat de gegeven informatie niet 

geverifieerd is of niet klopt met wetenschappelijke bewijzen over klimaatverandering. 

 

Zorg er als schooldirectie en als werkgever voor dat ecologisch duurzame initiatieven vanuit leerlingen, 

leerkrachten en werknemers aangemoedigd en ondersteund worden zodat ze op lange termijn succesvol zijn.  

Het vermogen om succesvolle initiatieven te implementeren hangt vaak af van een ondersteunende omgeving, 

waarbij de schooldirectie en de werkgever een belangrijke rol spelen. Het is aan te bevelen om personen, die 

misschien aarzelen om mee te doen, te informeren en te overtuigen van het educatieve en maatschappelijke belang 

van duurzame keuzes. Er bestaan verschillende methodes om interne, gedragen beslissingen te nemen; Deep 

Democracy21 is hier een voorbeeld van.  

Graag leggen we met dit adviespunt de nadruk op het belang van een goede interne communicatie over 

duurzaamheid en klimaatverandering. Het publieke debat wordt namelijk beïnvloed door datgene wat jongeren (op 

_________________ 

21 https://deep-democracy.be/deep-democracy/  

https://deep-democracy.be/deep-democracy/
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school of op het werk) dagelijks zien en horen. Het Nederlandse spreekwoord ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ is 

zeer passend als het over duurzame keuzes maken, gaat. Vele scholen en jeugdorganisaties gaan al voor duurzame 

keuzes, waardoor jongeren vandaag de dag al veel bewuster zijn over ‘wat goed is voor het klimaat en wat niet’. Daar 

intern, expliciet over communiceren, maakt het nog duidelijker voor alle leerlingen en werknemers voor welke aanpak 

de organisatie, de school of het bedrijf gaat en moedigt iedereen aan om een groenere identiteit te ontwikkelen. 

 

Betrek jongeren in het klimaatbeleid alsook in de communicatiestrategie over het thema. 

Communicatie is tweerichtingsverkeer. Praten over jongeren en het klimaat is één ding, luisteren naar jongeren over 

het klimaat is net zo belangrijk. Jongeren zijn de eersten die zich zorgen maken over de lange termijn. De nieuwe 

generaties zien een onzekere toekomst voor zichzelf en hun toekomstige kinderen. Jongeren moeten structureel 

betrokken worden bij alle fasen van het klimaatbeleid: van planning, uitwerking en uitvoering, tot evaluatie. 

Jongeren vallen niet te overtuigen door een flitsende campagne. Een echt gesprek moet aangegaan worden om 

iedereen mee te krijgen in het klimaatverhaal. Participatie gaat over het daadwerkelijk in dialoog gaan, luisteren naar 

de aanpak van jongeren en ingaan op hun noden en vragen. 

Participatie leidt tot meer participatie. Belangrijk is dat participatie laagdrempelig is. Alle jongeren moeten 

gestimuleerd worden om te participeren, niet alleen de meest mondige. Scholen, media-actoren en beleidsmakers 

moeten de nodige creativiteit aan de dag leggen om te zorgen dat methodes en thema’s toegankelijk zijn voor 

iedereen.  

 

 


