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Wat gaan we doen? 

Op dinsdagochtend 29 maart herinneren we 29 bedrijven eraan om ze hun klimaatplan op 

te sturen naar Milieudefensie. Milieudefensie doet dit door ze een herinneringsbrief te 

sturen. Operatie Klimaatgroepen kunnen helpen meer druk zetten, door actie te voeren 

bij het bedrijf dat ze geadopteerd hebben. In deze handleiding lees je hoe je mee kan doen 

met jouw Operatie Klimaatgroep. 

Let op:  in deze handleiding beschrijven we een basisplan. Geef er vooral ook je eigen 
draai aan. Ben je dit van plan? Deel dit met ons, dan kunnen we elkaar inspireren!  

 

Locatie en tijd 

Operatie Klimaatgroepen bezoeken het hoofdkantoor (of 1 van de grote filialen) van het 

bedrijf dat zij geadopteerd hebben. Hiervoor krijg je een spandoek van 3 bij 1 meter mee 

(met ringen in de rand om hem op te hangen). De boodschap op dit spandoek is: Hey! Hoe 

geef jij onze aarde door? #KlimaatplanNu. Vul dit aan en knutsel je eigen protestbordje 

met een boodschap aan het bedrijf! Doe je mee aan de kaartjesactie? Neem dan al je 

ondertekende ansichtkaartjes mee, en handig ze persoonlijk over aan de poort van het 

bedrijf. Misschien heb je zin om een gesprek aan te knopen met werknemers van het 

bedrijf? Zorg in ieder geval voor ten minste 1 goede foto (liggend, in hoge resolutie, het 

liefst met het logo of een ander herkenbare eigenschap van het bedrijf in zicht). Deel jouw 

foto met de lokale pers én met jouw mede-veranderaars via het Veranderaarsplatform. 

We verzamelen ’s ochtends voor de poort van het bedrijf. In de ochtend is de kans om 

medewerkers te spreken, en de kans voor persaandacht, het grootst. Bespreek met jouw 

groep hoe lang jullie actie gaat duren. Jullie kunnen ervoor kiezen om maar een half uur te 

gaan, of misschien wel een wake van een hele dag! 

 

Voorbereiden op de actie 

Actie melden 

Je hebt recht op demonstratie, maar je moet dit wel vooraf even melden bij je gemeente. 

Meestal minimaal 24 uur van tevoren, maar dat is in iedere gemeente anders. Zoek dat 

dus even goed uit. Melden kan vaak via een (online) formulier, waarin je kort opschrijft 

wat je waar gaat doen en wat je meeneemt. Wijs ook een contactpersoon aan uit je 

Operatie Klimaatgroep die het contact met de gemeente of politie heeft waar nodig.  

 

Mensen en materialen 

Denk aan het regelen van genoeg vrijwilligers (vergeet ook niet te zorgen voor een 

fotograaf, perswoordvoerder en politiewoordvoerder), het afspreken van een tijd, de 

http://voorveranderaars.nl/


lokale pers inlichten (er komt een invulpersbericht) en het verzamelen van je 

actiematerialen. Denk hierbij (bijvoorbeeld) aan: 

o Spandoek   

o Operatie Klimaathesjes 

o Een goede camera of smartphone met camera om foto’s  mee te maken 

o Extra protestbordjes 

o Stokken en touw of tie-wrap om je spandoek vast te knopen  

o Flyers voor werknemers of om te werven voor jouw Operatie Klimaatgroep  

o Overige attributen om je actie mee aan te kleden 

Pers en communicatie 

Schrijf vooraf een persbericht (er komt een invulpersbericht) en stuur dat op naar lokale 

media. Heeft jouw Operatie Klimaatgroep nog geen perservaring? Op het 

Veranderaarsplatform download je onze handleiding persvoorlichting. 

Maak je extra communicatieproducten voor tijdens jouw actie? Bijvoorbeeld een flyer 

voor medewerkers van het bedrijf? Raadpleeg voor je aan de slag gaat de handleiding 

communicatie, en download de huisstijlkit voor Operatie Klimaatgroepen, met hierin 

logo’s, iconen en templates voor flyers of posters. Je vindt dit, en meer, op het 

Veranderaarsplatform. 

 

Na de actie  

• Doe je een korte debriefing met de deelnemers. Wat ging er goed? Vergeet niet om 

alle veranderaars te bedanken voor hun bijdrage! 

• Stuur een paar goede foto’s naar de lokale pers. 

• Deel jouw 2 beste foto’s met Milieudefensie via lysanne.zalm@milieudefensie.nl, 

zodat wij die kunnen delen op onze social mediakanalen en onze website. 

• Inspireer je mede-veranderaars: schrijf een kort verslagje met een leuke foto op 

het Veranderaarsplatform. 

 
Vragen? 

Neem dan contact op met onze actiecoördinator Merel via merel.stoop@milieudefensie.nl  
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