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1. Inleiding
Het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (WB) is een politieke denktank voor de ontwikkeling van groen
en links gedachtegoed. Het WB stelt zich tot doel om: 1) GroenLinks te voeden met visievorming en
kennisontwikkeling, 2) ondersteunend te zijn aan de ontwikkeling van de partijkoers en 3) aansluiting te
vinden bij de huidige tijdgeest.
WB-projecten en activiteiten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: ze staan in het teken van
visieontwikkeling of kennisontwikkeling en -deling. De eerste categorie projecten hebben ten doel om een
inhoudelijke bijdrage te leveren aan programmatische vernieuwing of verdieping. Projecten en activiteiten
die draaien om kennisontwikkeling en -deling zijn voornamelijk gericht op inspiratie, educatie en facilitair
van ideeënvorming. Van onze projecten profiteren (lokale) politici, bestuurders, leden, experts en
geïnteresseerden. Tenslotte reserveren de projectleiders tijd en aandacht voor doorontwikkeling en
valorisatie van projecten die de afgelopen jaren al zijn uitgevoerd.
Het jaar 2021 was een bewogen jaar. Coronamaatregelen bemoeilijkten ons voor het tweede jaar in onze
werkzaamheden, ze stonden fysieke ontmoetingen in de weg, en konden resulteren in stressvolle periodes
van door elkaar lopende zorg- en werktaken. Maar opnieuw zijn we erin geslaagd om met creativiteit en
aanpassingsvermogen te werken aan onze strategie en projecten. Daarnaast had de tegenvallende
verkiezingsuitslag gevolgen voor het WB. Ten eerste op projectniveau. We hebben het verzoek van het
partijbestuur ingewilligd om vóór de zomer te komen met een analyse en reflectie op de uitslag. Dit grote
onverwachte project zorgde ervoor dat andere projecten zijn vertraagd of afgeschaald. Ten tweede
betekende het verlies aan Tweede Kamerzetels vooral ook een forse vermindering van subsidies die het
WB ontvangt van de Rijksoverheid en de partij. Hoewel we voor het jaar 2021 (en de eerste helft van 2022)
aanvullende partijfinanciering hebben gekregen, zodat we op volle sterkte actief kunnen blijven tot 1 juli
2022, zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor een aangepaste organisatie.
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2. Visieontwikkeling
1. Voorbij het Economisme
•

•

•

Beschrijving: ons economisch systeem is kapot. Het huidige kapitalisme werkt niet voor gewone
mensen en het maakt onze aarde kapot. Toch blijft het lastig voor linkse partijen om effectief
fundamentele kritiek te leveren op dit systeem en om een overtuigende samenhangende alternatieve
visie op de economie te presenteren. Met dit meerjarige project werken we onder leiding van Hans
Rodenburg aan die alternatieve visie. Naast de inhoudelijke opbrengst, is dit project ook nadrukkelijk
bedoeld om de partij in gesprek te brengen en te werken aan een sterkere gezamenlijkheid waar het
gaat om de ideeën die de partij uitdraagt. De titel van dit project is gedurende het jaar aangepast van
‘Betrokken overheid’ naar ‘Voorbij het Economisme’.
Resultaten: het jaar 2021 is grotendeels gewijd aan inhoudelijke voorbereidingen. Die voorbereidingen
waren nodig om een overtuigende aanzet te doen voor een aangescherpte economische visie. Die
aanzet werd eind 2021 gepubliceerd in de vorm van een gezamenlijk essay van projectleider Hans
Rodenburg en Tweede Kamerlid Senna Maatoug. De gesprekken binnen en buiten de partij en het
verdere inhoudelijke vervolg op dit project vinden vooral plaats in 2022.
Bereik: de presentatie van het gezamenlijke essay was veruit het best presterende bericht op de
socialmediakanalen van het wetenschappelijk bureau. Daarnaast is er een grote hoeveelheid reacties
binnengekomen op de website en zijn er verschillende commentaren gepubliceerd van denkers en
GroenLinks-politici. Ook binnen de partij zijn verschillende gespreksbijeenkomsten georganiseerd over
het stuk, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerfractie en met lokale bestuurders. Verder is er een
kerngroep gevormd met prominente GroenLinksers die iedere maand bijeenkomt om met elkaar te
discussiëren over de verdere uitwerking van de visie.

2. Cities as Places of Hope
•

•

•

Beschrijving: overal ter wereld zijn steden de aanjagers van verandering. Dit project van de Green
European Foundation (GEF) beoogt groene lokale politici met elkaar in verbinding te brengen om elkaar
te inspireren en ervaringen uit te wisselen. Het WB doet mee aan dit project binnen het kader van het
project Voorbij het Economisme.
Resultaten: in het kader van dit project is een webinar georganiseerd over community wealth building,
een nieuwe visie op de inrichting van de lokale economie. Daarnaast is een videoreportage gemaakt
over de plannen die GroenLinks-Amsterdam heeft met community wealth building in Amsterdam.
Bereik: bij het webinar waren rond de veertig mensen aanwezig. De videobeelden van het webinar zijn
inmiddels 156 keer bekeken op Youtube. Daarnaast heeft de projectleider met verschillende
GroenLinks-politici meegedacht die na afloop van het webinar lokaal met community wealth building
aan de slag wilden. De reportage is op Youtube 90 keer bekeken en 28 keer op het kanaal van de GEF.

3. De ongedeelde stad
•

Beschrijving: alle grote gemeenten streven naar een gemengde en ongedeelde stad – ofwel een stad
waar alle mensen, ongeacht inkomen, gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond met elkaar
samenleven. Tegelijkertijd concluderen alle belangrijke adviesorganen dat segregatie toeneemt. Dit is
problematisch: een gedeelde stad versterkt kansenongelijkheid en vermindert contact tussen mensen
met een andere achtergrond. Dit staat een verbonden samenleving in de weg. Met dit project geven
we onder leiding van Sarah Hardus lokale bestuurders inspiratie om een gedeelde stad aan te pakken.
We halen ervaringen op bij lokale politici en duiken in de wetenschappelijke literatuur.
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•

•

Resultaten: dit project heeft geresulteerd in een thematisch dossier in tijdschrift de Helling
(zomernummer). Dit bestond uit een interview met sociaal geograaf Wouter van Gent, het artikel ‘Daar
gaat de buurt’ van Patricia Wijntuin (GroenLinks-gemeenteraadslid en docent aan de Universiteit
Utrecht en Hogeschool Utrecht) en een verslag van een gesprek met vier wethouders over segregatie
en kansengelijkheid: Kees Diepeveen (Utrecht, GroenLinks), Cathalijne Dortmans (Helmond,
GroenLinks) Richard Moti (Rotterdam, PvdA) en Marjolein Moorman (Amsterdam, PvdA). Als gevolg
van de onvoorziene inzet van projectleider Sarah Hardus bij het WB-onderzoek naar de tegenvallende
verkiezingsuitslag, is dit project in afgeschaalde vorm uitgevoerd.
Bereik: het themadossier is ontvangen door ongeveer 1.500 abonnees van de Helling. De artikelen die
ook online op de website zijn verschenen zijn gelezen door verschillende bezoekers.

4. Groene industriepolitiek
•

•

•

Beschrijving: Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw, het tijdsgewricht waarin onze
samenleving circulair en klimaatneutraal zal zijn. In de transitie naar de Groene Eeuw speelt de zware
industrie – met name raffinage, chemie en basismetaal – een hoofdrol, als grootverbruiker van
grondstoffen en verantwoordelijke voor een kwart van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen.
Tegelijkertijd is de zware industrie onmisbaar voor de Groene Eeuw, als leverancier van cruciale
producten voor de transities in de energievoorziening, mobiliteit, voedselvoorziening en gebouwde
omgeving. Vergroening van de zware industrie is dus cruciaal – zonder groene industrie geen Groene
Eeuw. Maar hoe bouwen we een groene industrie? Is een volledig groene industrie mogelijk en zo ja,
hoe ziet die er dan uit? Moet die groene industrie in Nederland gevestigd zijn? Wat is de rolverdeling
tussen industrie, overheden en andere betrokken partijen? Welk beleid is nodig?
Resultaten: een belangrijk eindproduct van dit project onder leiding van Evert Nieuwenhuis is het
rapport Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw. In afzonderlijke hoofdstukken worden
deelvragen verkend door veertien wetenschapers. In het slothoofdstuk geven Evert Nieuwenhuis
(Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) en Tom van der Lee (Tweede Kamer GroenLinks) een
ambitieuze, realistische en GroenLinkse visie op groene industriepolitiek. Er is ook een uitlegvideo van
het rapport gemaakt dat onder andere op YouTube te zien is. Op vrijdag 9 april werd het rapport
gepresenteerd middels een online symposium. Tijdens het symposium werd gedebatteerd over de
belangrijkste bevindingen van het rapport en wat er de komende kabinetsperiode moet gebeuren om
de Nederlandse industrie groen en toekomstbestendig te maken. Sprekers waren onder anderen
Diederik Samsom (Europese Commissie), Marjan van Loon (Shell Nederland), Tom van der Lee (TK GL),
Marjolein Demmers (Natuur & Milieu), Heleen de Coninck (TU Eindhoven en IPCC-auteur), Agnes
Mulder (TK CDA) en Bas Eickhout (EU GL). In dezelfde periode verscheen in dagblad Trouw een
opiniestuk van projectleider Evert Nieuwenhuis, waarin de kern van het rapport werd betoogd. In 2020
werden onder andere twee expertmeetings georganiseerd en verscheen het Engelstalige rapport
Blockers and enablers for decarbonising the Dutch chemistry, refinery and basic metals industries
(uitgegeven door de Green European Foundation).
Bereik: het rapport Groene industriepolitiek kreeg veel aandacht in de media, variërend van het Acht
uur Journaal tot podcasts als Haagse Zaken van NRC. Het rapport heeft ook de Tweede Kamerfractie
van GroenLinks geholpen in de kabinetsformatie, niet in de laatste plaats omdat demissionair premier
Mark Rutte er instemmend uit voorlas in de Tweede Kamer; een filmpje hiervan is tienduizenden malen
verspreid via social media. Het symposium is via de livestream door circa 250 mensen bekeken en de
opname ervan op YouTube 345 keer (medio februari 2022). De uitlegvideo is op YouTube 1.400 keer
bekeken (medio februari 2022).
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5. Groene waterstof: grote vraagstukken rondom een klein molecuul
•

•

•

Beschrijving: Groene waterstof is cruciaal voor een groene industrie. Het bouwen van een groene
waterstofeconomie is dan ook een belangrijk onderdeel van groene industriepolitiek. Hoe zorgen we
ervoor dat de industrie zo snel mogelijk aan de slag kan met groene waterstof? En welk beleid zorgt
ervoor dat waterstof ook echt groen wordt? Dit project wordt uitgevoerd door Evert Nieuwenhuis en
Richard Wouters en is een productie van de Green European Foundation (GEF) met steun van het WB.
Resultaten: het rapport Greening Hydrogen – Big issues around a small molecule bespreekt hoe we zo
snel mogelijk voor voldoende groene waterstof zorgen, met specifieke aandacht voor de meest
controversiële kwesties rondom waterstof: blauwe waterstof, waterstofladder en import van waterstof.
Er verscheen ook een uitlegvideo van het rapport, onder andere op YouTube. Op 15 oktober 2021 werd
een expertmeeting georganiseerd waaraan circa dertig experts uit Nederland, België en het Verenigd
Koninkrijk deelnamen. In november nam projectleider Evert Nieuwenhuis deel aan de VN
Klimaatconferentie COP26 in Glasgow, waar hij onder andere participeerde in een paneldiscussie over
waterstof. In tijdschrift de Helling verscheen een artikel over het project.
Bereik: het rapport verscheen begin 2022, net als de uitlegvideo. Medio maart 2022 zal een webinar
plaatsvinden, georganiseerd met de GEF, PvdA Duurzaam en Milieunetwerk GroenLinks. Cijfers over
het bereik zijn nog niet te geven.

6. Metalenhonger van de energietransitie en digitalisering
•

•

Beschrijving: metalen vormen de achilleshiel van de energietransitie. Door haar decentrale karakter
heeft een hernieuwbare energievoorziening veel meer metalen nodig dan een fossiele
energievoorziening. Ook de digitale transitie doet een groot beroep op (schaarse) metalen. Dat leidt
tot een explosieve stijging van de vraag naar onder meer lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen, zo
voorspelt de Europese Commissie. Deze metalenhonger naar metalen roept lastige vragen op. Hebben
de huidige generaties het recht om de winbare voorraad metaalertsen in de grond in hoog tempo uit
te putten, waardoor toekomstige generaties mogelijk achter het net vissen? Ruilen we met de
energietransitie de ene ongewenste afhankelijkheid (Rusland voor aardgas) in voor een andere
afhankelijkheid (China voor metalen)? Gaat een groen en digitaal Europa over de rug van mensen in
de ontwikkelingslanden waar mijnbouw plaatsvindt? Moet de EU de winning van metaalertsen binnen
haar grenzen nieuw leven inblazen, ondanks het feit dat nieuwe mijnbouwprojecten vaak
burgerprotest oproepen? Het WB heeft onder leiding van Richard Wouters dit project voor de GEF
uitgevoerd om een samenhangend antwoord te geven op alle vragen die de behoefte aan metalen
voor een groen en digitaal Europa oproept. Om te voorkomen dat GroenLinks en de Europese Groenen
in het defensief gedrongen worden, moeten zij laten zien dat zij oplossingen hebben.
Resultaten: samen met GEF en zes andere groene denktanks uit Europa heeft WB GroenLinks tussen
maart 2021 en februari 2022 15 workshops, conferenties en expertmeetings georganiseerd,
grotendeels online, over verschillende aspecten van het metalenvraagstuk, van mijnbouw en recycling
tot methoden om de vraag naar joules en bytes te beteugelen. Richard Wouters heeft ook presentaties
gegeven bij bijeenkomsten van derden, waaronder de Groene fractie in het Europees Parlement en de
Global Greens. Een aantal van deze bijeenkomsten leverde waardevolle ideeën op voor de
slotpublicatie van het project. Conceptteksten voor de publicatie zijn zo vroeg mogelijk in omloop
gebracht, onder meer via het online dossier metalsforeurope.eu, om te kunnen profiteren van het
commentaar van experts, NGO’s en politici. Conform de planning is eind 2021 is de slotpublicatie
Metalen voor een Groen en Digitaal Europa – Een Actieagenda in druk verschenen in het Nederlands,
Engels en Tsjechisch, met een totale oplage van 1200 exemplaren. De publicatie kwam ook als
download beschikbaar in de genoemde talen, alsook in het Frans en Spaans. Aan de Poolse vertaling
wordt nog gewerkt. De publicatie zet op bondige wijze uiteen hoe de EU kan komen tot een spaarzaam,
circulair gebruik van metalen en hoe zij de metalen die zij echt nodig heeft voor de energietransitie en
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•

digitalisering kan verkrijgen op een wijze die ethische en geopolitieke risico’s verkleint. Daarbij wordt
ook de netelige kwestie van metaalmijnbouw in Europa aangesneden. Als auteur van de slotpublicatie
is het Richard Wouters gelukt om de projectpartners ook bij de moeilijkste vraagstukken op één lijn te
krijgen. De publicatie eindigt met een agenda die politici op alle niveaus, van Europees tot lokaal,
ideeën aanreikt voor politieke actie. De Nederlandse versie bevat een voorwoord van de GroenLinkspolitici Bas Eickhout en Suzanne Kröger.
Bereik: de (online) bijeenkomsten trokken bij elkaar ongeveer 1.000 deelnemers, waaronder zeker 250
GroenLinks-leden. Velen van hen zijn actief in de (lokale) politiek. Er hebben ook meer dan 100
academische experts en vertegenwoordigers van NGO’s deelgenomen. Zij reageerden over het
algemeen enthousiast op de (concept)slotpublicatie. Bij drie bijeenkomsten stond
klimaatrechtvaardigheid centraal. Daarmee werd een brug geslagen naar de intersectionele beweging
die in de grootschalige import van grondstoffen uit het mondiale Zuiden een voortzetting van koloniale
machtsverhoudingen ziet. De slotpublicatie van het metalenproject was in 2021 de op twee na meest
gedownloade publicatie op de GEF-website. De video-opnamen van de webinars op de
YouTubekanalen van GEF en het WB zijn tot nu toe 1.100 keer bekeken. De slotpublicatie kreeg
aandacht in onder meer Energy Monitor, Rikkyo Economic Review, Duurzaam Ondernemen, Down to
Earth Magazine, Renouvelle, de Helling en in de inbreng van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks bij
de wijziging van de Telecommunicatiewet. In de Tweede Kamer overhandigde Suzanne Kröger de
publicatie aan staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw. Zij diende ook een breed gesteunde motie in
voor onderzoek naar lithiumwinning bij geothermie in Nederland – een idee uit de publicatie.

7. Doorontwikkeling van projecten over technologie
•

•

•

Beschrijving: de activiteiten van het WB rond technologiepolitiek in 2020 en 2021 kenden een
doorloop in 2021. In maart, tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen nam Richard
Wouters deel aan een debat van de Datavakbond over digitalisering. In april, vlak na haar vertrek uit
de Tweede Kamer, publiceerde Kathalijne Buitenweg het boek Datamacht en tegenkracht, een pleidooi
om digitalisering ten dienste te stellen van mens en planeet. Namens het WB heeft Richard
meegeschreven aan een aantal hoofdstukken van het boek en heeft vrijwilliger Nicki Minnai research
verricht. Kathalijne en Richard schreven tevens een artikel over de aanpak van desinformatie op sociale
media voor de Green European Journal, als bijdrage aan het Europese debat over de Digital Services
Act. Het Handvest voor de Slimme Stad, dat het WB in 2019 samen met de Green European Foundation
publiceerde, leidde ook in 2021 nog tot vervolgactiviteiten. Op het YouTubekanaal van GEF verscheen
een animatievideo over slimme steden, in zes talen, op basis van een door het WB aangeleverd script.
Richard heeft meegewerkt aan de Leidraad Digitale Thema’s voor Gemeenten die het Netwerk Digitale
Samenleving & Privacy van GroenLinks in april presenteerde als inspiratiebron voor lokale
programmacommissies. Een door Richard geschreven en door GroenLinks ingediende resolutie over
slimme steden, geïnspireerd op het Handvest, werd in mei unaniem aangenomen door de Council van
de Europese Groene Partij. In oktober hield Richard een pleidooi voor goed bestuur als grondrecht
tijdens een haardvuurbijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over digitalisering.
Resultaten: het boek Datamacht en tegenkracht heeft, zeker binnen GroenLinks, bijgedragen aan het
besef dat digitalisering om actieve politieke sturing vraagt, ter bescherming van mensenrechten,
democratie en milieu. Een aantal gemeenteraadsfracties heeft inspiratie geput uit Handvest voor de
Slimme Stad. Zo nam de gemeenteraad van Nijmegen in april een motie van GroenLinks aan voor
oprichting van een digitale ethische commissie.
Bereik: naar aanleiding van haar boek is Kathalijne Buitenweg geïnterviewd door onder meer de
Volkskrant en Nieuwsuur. De animatievideo over slimme steden is meer dan 2.500 keer bekeken.
Sommige lokale verkiezingsprogramma’s van GroenLinks weerspiegelen de beginselen uit het
Handvest voor de Slimme Stad, maar we hebben geen systematische analyse uitgevoerd op alle
programma’s.
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8. Herziening geldstelsel
•

•

•

Beschrijving: de klimaattransitie is niet alleen een grote maatschappelijke, maar ook een enorme financiële
opgave. Ons monetair-financieel systeem speelt een essentiële rol bij het realiseren van de
verduurzamingsopgave. In februari 2021 is een rapport over de mogelijkheden voor een duurzaam en
weerbaar monetair-financieel systeem gepresenteerd waar het WB het jaar daarvoor aan heeft gewerkt.
Auteur Dirk van Hoorn schetst daarin hoe een toekomstbestendig stelsel eruit zou kunnen zien en het is
voorzien van een inleiding door Robbert Bodegraven. Projectleider Sarah Hardus was verantwoordelijk voor
de organisatie van de presentatie.
Resultaat: begin 2021 is de publicatie Herziening van ons Geldstelsel gepresenteerd tijdens een
onlinebijeenkomst waar ongeveer 115 deelnemers bij aanwezig waren. Na een toelichting van auteur Dirk
van Hoorn volgde een paneldiscussie met Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab), Hans Stegeman
(Triodos Investment Management) en Edith Maat (Pensioenfederatie). Politieke reacties werden gegeven
door Laura Vissenberg (kandidaat-Kamerlid), Maarten Kavelaars (beleidsmedewerker Tweede
Kamerfractie) en Vincent Hurkens (beleidsmedewerker Europese fractie).
Bereik: de goede opkomst en actieve discussie tijdens de presentatie laten zien dat dit thema actueel is en
leeft. Met de publicatie heeft het WB willen bijdragen aan de visievorming hierop. In 2021 is de publicatie
verder onder de aandacht gebracht bij onder meer de werkgroep Economie.
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3. Kennisontwikkeling en -deling
1. Reflectie en analyse uitslag Tweede Kamerverkiezingen
•

•

•

Beschrijving: het partijbestuur heeft het WB gevraagd om onderzoek te doen naar het verlies tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen. Een onderzoeksteam onder leiding van directeur Noortje Thijssen heeft
het rapport Een idealistische bestuurspartij opgeleverd met daarin analyse, reflectie en aanbevelingen.
Het team bestond verder uit de volgende onderzoekers: Sarah Hardus, Kirsten Leufkens, Evert
Nieuwenhuis, Jasper van de Pol, Hans Rodenburg, Britt de Vries en Roelien van der Wel. Een
begeleidingsgroep onder leiding van Martijn Dadema (burgemeester van Raalte) zag toe op het proces.
Voor de totstandkoming van het rapport is gebruik gemaakt van kiezersonderzoek,
focusgroepgesprekken met verloren kiezers, analyses van data t.a.v. de zweeflijn, ledengesprekken,
ledenmails, interviews, expertmeetings en rondetafelgesprekken, deskresearch, media-analyses en
sociale media analyses.
Resultaten: op 7 juli 2021 werd het rapport met tien aanbevelingen gepubliceerd, gelijktijdig met een
reactie van het partijbestuur. Aanbevelingen hebben op verschillende manieren een plek gekregen. In
de nieuwe meerjarenstrategie van het partijbestuur wordt een aantal aanbevelingen ter harte
genomen, geleerde lessen zijn terug te vinden in de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen
en concrete projecten zijn opgezet om uitvoering te geven aan inhoudelijke aanbevelingen over
bijvoorbeeld lokaal draagvlak voor de energietransitie en het positioneringsvraagstuk. Ook het WB
draagt een steentje bij in de projecten voor 2022. Zo is het project Besturen met idealen een direct
gevolg van het rapport, evenals het project over werkgelegenheid in de energietransitie (verbinding
van onze rode en groene idealen).
Bereik: om het rapport te laten landen in de partij zijn diverse presentaties gegeven aan onder andere
het partijbestuur, GroenLinks-politici (Europarlementariërs, Tweede- en Eerste Kamerleden),
medewerkers van het Landelijk Bureau en Tweede Kamerfractie. Daarnaast zijn drie online
ledengesprekken georganiseerd. Het rapport heeft aandacht gekregen in landelijke en lokale media,
waaronder de vier grote dagbladen en de NOS.

2. Formatie 2021: kiezersonderzoek
•

•

•

Beschrijving: in 2021 is een kiezersonderzoek uitgevoerd over formatievoorkeuren van de (potentiële)
GL-achterban. Directeur Noortje Thijssen en projectleider Hans Rodenburg waren hiervoor
verantwoordelijk. In het jaarplan 2021 was een mogelijk project gedefinieerd voor als GroenLinks zou
gaan meeregeren. Het idee was om een conferentie te organiseren The European Green Wave met
regerende Europese groene zusterpartijen. Om moverende redenen heeft dit geen doorgang gekregen.
Resultaten: een onderzoek met bondige presentatie zijn tijdig opgeleverd in de formatieperiode. Voor
de opzet van het onderzoek is gesproken met een formatie-expert van de Oostenrijkse zusterpartij en
een kiezersonderzoeker van de Duitse Grünen.
Bereik: inzichten zijn gedeeld met betrokkenen in de formatie.

3. Gemeenteraadsverkiezingen 2022: lokale formaties
•

Beschrijving: het WB ondersteunt in 2020 en 2021 het Landelijk Bureau bij de voorbereidingen op en
ondersteuning van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In 2021 droeg het WB bij aan een raamwerk
voor lokale verkiezingsprogramma’s 2022 dat onder lokale afdelingen wordt verspreid door het
Landelijk Bureau. In 2021 werden lokale GL-afdelingen ondersteund in het voeren van succesvolle
coalitieonderhandelingen.
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•

•

Resultaten: Bastiaan de Leeuw (Landelijk Bureau GroenLinks) en Evert Nieuwenhuis (WBGL) schreven
het boekje Succesvol formeren, hoe doe je dat? – Tips & tricks voor het succesvol sluiten van een
coalitieakkoord. De kennis en inzichten van dit boekje werden, naast het doen van literatuurstudie,
verzameld onder (ervarings)deskundigen in GroenLinks. Tijdens rondetafelgesprekken met
wethouders, formateurs, (oud)fractievoorzitters, gedeputeerden, leden van afdelingsbesturen en
andere lokale politici, werd de kennis en inzichten opgehaald. Het voeren van deze gesprekken werd
door vele deelnemers als zeer informatief beschouwd en kan worden gezien als onderdeel van het
proces om lokale politici te informeren over succesvol formeren. Tevens verscheen in tijdschrift de
Helling een artikel over het project.
Bereik: er deden 38 deelnemers mee aan de rondetafelgesprekken. Het boekje Succesvol formeren,
hoe doe je dat? verscheen in een oplage van 500; het doel is om alle afdelingen 1 á 2 boekjes te geven.
Er is ruchtbaarheid aan het project gegeven via Plek, LinkedIn, diverse nieuwsbrieven, op de
Bestuurdersdag en de Lijsttrekkersdag. Begin 2022 worden masterclasses georganiseerd om het
boekje onder de aandacht te brengen van de doelgroep (onderhandelingsteams van lokale
afdelingen).

4. Tijdschrift de Helling: hét tijdschrift over groene en linkse politiek
•

•

•

Beschrijving: de Helling draagt bij aan gedachte- en standpuntvorming over progressieve, groene en linkse
vraagstukken op internationaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Daarmee draagt het tijdschrift
nadrukkelijk bij aan de rol van het WB als denktank van GroenLinks. In het tijdschrift komen
toonaangevende en vernieuwende denkers en doeners aan het woord die de wereld eerlijker en duurzamer
willen maken en die waardevolle inzichten hebben voor GroenLinks. Ook geeft de Helling een podium aan
politici van GroenLinks op alle bestuursniveaus vanuit het doel om anderen binnen de partij te inspireren.
In de Helling streven we nadrukkelijk politieke relevantie na. In alle artikelen maken we de vertaalslag naar
de politieke praktijk: wat betekent een bepaalde analyse voor groene en linkse politiek?
Resultaten: tijdschrift de Helling verschijnt vier keer per jaar en is zowel online als op papier te lezen.
WB-projecten krijgen een plek in de thematische dossiers of in losse artikelen, waardoor de organisatie
en het tijdschrift elkaar versterken. Zo bevatte het lentenummer een dossier over circulair samenleven,
het zomernummer over de ongedeelde stad, het najaarsnummer over de energietransitie en de rol van
Groene Industriepolitiek daarin en het winternummer stond in het teken van de nieuwe economie.
Voorafgaand aan de formatieperiode verscheen er een artikel van Noortje Thijssen en Simon Otjes,
mede gebaseerd op een formatieonderzoek onder de Europese zusterpartijen dat in 2020 is
uitgevoerd.
Bereik: de Helling telt ongeveer 1.500 abonnees. De artikelen die op de website worden gepubliceerd
worden veel gelezen.

5. Podcast Groene Gasten: dé podcast over groene en linkse politiek
•

•

•

Beschrijving: het WB is continu op zoek naar vormen om de inhoud van haar werk zo effectief mogelijk
onder de aandacht van de doelgroepen te brengen. Om meer mensen op innovatieve wijze te kunnen
bereiken is het WB in 2020 een podcast gestart Groene Gasten. In 2021 waren Suzanne van den
Eynden, Evert Nieuwenhuis en Sanne van Keulen de presentatoren.
Resultaten: In 2021 werden 8 podcasts opgenomen en uitgezonden. De onderwerpen waren de positie
van vrouwen op de arbeidsmarkt (Liesbeth Staats), klimaatrechtvaardigheid (Donald Pols en Ama van
Dantzig), burgerberaden (Eva Rovers en Reint Jan Renes), groene en eerlijke handel (Danielle Hirsch),
extreme rijkdom (Ingrid Robeyns), de crisis in het onderwijs (Thijs Roovers en Tijana Prokic-Breuer),
datakracht en tegenmacht (Kathalijne Buitenweg) en neoliberalisme (Irene van Staveren en Merijn
Oudenampsen).
Bereik: In 2021 werd 4.646 keer een aflevering van de podcast beluisterd.
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6. Communicatie en marketing
•

•

•

Beschrijving: het WB lanceerde in 2021 een nieuwe website, waarvan het ontwikkeltraject was
ingegeven door technische noodzaak, de wens om een verbeterslag te slaan op het gebied van
gebruiksvriendelijkheid en synergie in uitstraling met GroenLinks. Ook migreerden we ons
kennisarchief naar dit nieuwe platform met de hulp van een toegewijd team van vrijwilligers. Daarnaast
hebben we ingezet op de verdere professionalisering van en het substantieel vergroten van ons bereik
via onze socialmediakanalen en digitale nieuwsbrief. Dit alles gebeurde onder verantwoordelijkheid
van Atty Marije Horjus (tot april 2021) en Femke Rethans (vanaf april 2021).
Resultaat: in maart 2021 vond de livegang van de nieuwe website plaats, met een gebruiksvriendelijke
structuur, navigatie en pagina-indeling, nieuwe content en een aanzienlijke selectie van op de oude
website aanwezige content. In de zomermaanden is ons volledige kennisarchief gemigreerd, bestaande
uit achthonderd artikelen, zodat sinds najaar 2021 de nieuwe website ook een archieffunctie voor onze
doelgroepen vervult. Daarnaast zijn we erin geslaagd het werk van het WB beter en sneller onder de
aandacht van onze doelgroepen te krijgen door onze socialmediakanalen efficiënter in te richten en
benutten, ons bereik te vergroten en het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrief bijna te
verdubbelen.
Bereik: Doordat op de nieuwe website bezoekers (analytische) cookies kunnen uitschakelen, hebben
we over het bereik ervan geen volledige cijfers. Wel kunnen we op basis van de beschikbare cijfers zien
dat het aantal bezoeken aan onze website via socialmediakanalen met ten minste 223 procent is
toegenomen. Van onze eigen socialmediakanalen is het bereik significant gegroeid. Op YouTube
werden onze video’s 3.150 keer weergegeven ten opzichte van 805 in 2020 en bleven bezoekers
gemiddeld langer kijken. Op LinkedIn behaalden we een groei van 66 procent in het aantal volgers en
verdrievoudigde het aantal weergaven tot 24.400. Het aantal volgers op Facebook bleef met 1.245
gelijk ten opzichte van 2020, wel verdubbelde de toestroom vanuit dit platform naar onze website. Op
Twitter passeerden we de grens van 4.000 volgers, een toename van 13 procent ten opzichte van 2020.
Het aantal weergaven op Twitter nam toe van 270.690 in 2020 naar 422.570 in 2021. Naast deze
externe kanalen, zijn we intensief gebruik blijven maken van de interne socialmediakanalen van
GroenLinks (Slack en Plek), leverden we input over onze onderzoeken en evenementen voor elke editie
van de Weekupdate voor GroenLinks-functionarissen (5.000 ontvangers) en de tweewekelijkse
ledennieuwsbrief van GroenLinks (gemiddeld 25.900 ontvangers). Tot slot maakte onze eigen
zeswekelijkse e-mailnieuwsbrief in 2021 een groei door van ruim 4.000 naar ruim 7.500 abonnees.

7. Jong WBGL
•

Beschrijving: het bestuur in 2021 bestond uit Frank Westhoek (voorzitter), Matthias Schotanus
(secretaris), Richelle Boone (penningmeester), Nina Bohm (algemeen bestuurslid), Allison Luger
(algemeen bestuurslid), Floor Steenkamp (PR) en Lieke Ketelaars (algemeen bestuurslid; gestopt in de
zomer). Dit bestuur heeft in het voorjaar van 2021 de missie, visie en doelgroep van het Jong WB
herzien. Dit heeft geleid tot een duidelijkere positionering van het Jong WB (ook ten opzichte van het
WB en DWARS). Aan de hand van een aangescherpte missie en doelgroep voor het Jong WB, heeft het
Jong WB zich op drie inhoudelijke thema’s gericht: 1) wetenschap en politiek in gesprek: leren spreken;
leren luisteren, 2) visie op de kaart zetten: een jonge blik op ruimtelijke ontwikkeling en wonen en 3)
de actualiteit in perspectief. De aangescherpte missie was ook belangrijk voor de keuze van type
activiteiten op deze drie thema’s. Vanwege de ambitie het netwerk te versterken en als ‘instituut’ ook
zelf bij te dragen aan de vorming van linkse en groene ideeën, is bijvoorbeeld de Denktank over wonen
georganiseerd.
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•

•

Resultaten: op elk van de drie bovengenoemde thema’s heeft het JongWB activiteiten kunnen
organiseren. Activiteiten zoals 100 Dagen Wetenschap en Casual Colleges (voorbereid in 2021 voor
uitvoering in 2022) pasten in het thema ‘wetenschap en politiek’. Evenementen zoals een reflectie op
de landelijke verkiezingen (april 2021) en een vooruitblik op de Duitse verkiezingen vormden
inkadering van de actualiteit in perspectief. Ook de gespreksavond over klimaatrechtvaardigheid
(samen met DWARS) valt onder dit thema. Tot slot heeft het JongWB zelfstandig een
onderzoeksproject naar de toekomst van wonen opgezet. In deze ‘denktank’ zijn jonge denkers aan
de slag gegaan met een groot vraagstuk dat van grote relevantie is voor veel jongeren. De resultaten
van dit project zijn in een apart rapport Zicht op een ander Nederland gepubliceerd en gepresenteerd
aan Tweede Kamerlid Laura Bromet.
Bereik: met een relatief hoog aantal activiteiten (en daarmee zichtbaarheid), heeft het JongWB het
bereik binnen haar netwerk in 2021 weten te vergroten. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid op
verschillende sociale media, met name op LinkedIn en Instagram is een flinke groei zichtbaar geweest.
Gezien een mogelijke verschuiving van de doelgroep van Facebook (en in mindere mate Twitter) naar
LinkedIn en Instagram is dit ook van belang voor het toekomstige bereik van het Jong WB.

Missie Jong WB
Het Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is een denktank die een laagdrempelige connectie biedt
met de politiek en wetenschap. De vorming, verspreiding en realisatie van ideeën op het gebied van
linkse, groene en progressieve idealen staan bij ons centraal. Daarom organiseren we inhoudelijke
activiteiten en bieden we een netwerk voor jongeren, jonge werkenden en studenten met verschillende
achtergronden en ervaringsniveaus. We onderscheiden ons door een stevige fundering in
wetenschappelijk onderzoek en willen daarmee bijdragen aan een rechtvaardige, inclusieve en groene
samenleving.
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4. WB Team
Het vaste WB Team in 2021 bestaat uit:
#

Naam

Functie

Uur per week

1

Noortje Thijssen

Directeur ad interim tot 31 mrt

24 uur

Directeur per 1 apr (verlof 15 jul-15 nov)

32 uur

Sanne van Keulen

Directeur a.i. (20 jul– 10 nov)

10 uur

2

Richard Wouters

Projectleider

32 uur

3

Suzanne van den Eynden

Hoofdredacteur De Helling tot 30 sep

20 uur

Theo Brand

Hoofdredacteur De Helling a.i. per 30 aug

12 uur

4

Hans Rodenburg

Projectleider. In 2021 werkte Hans 8 uur per
week extra vanwege Jettensamenwerking,
GEF-projecten en werkzaamheden bij de
Tweede Kamerfractie.

24 uur

5

Atty Horjus

Medewerker Communicatie en evenementen
t/m 30 sep 2021 (met verlof van 12 apr tot 5
okt)

16 uur

Femke Rethans

Medewerker Communicatie en evenementen
per 13 apr

12 uur

6

Evert Nieuwenhuis

Projectleider. In 2021 werkte Evert 8 uur per
week extra aan het project GR2022.

24 uur

7

Sarah Hardus

Projectleider t/m 30 jun

24 uur

8

Bram van der Glind

Projectmedewerker tot 7 mrt

9

Cherelle de Leeuw

Juniorprojectmedewerker tot 28 feb

10

Wobke van der Kolk

Vrijwilliger

oproep

Projectleider Richard Wouters maakte ook in 2021 dankbaar gebruik van de vrijwillige ondersteuning van
Nicki Minnai. Voor de nieuwe website van het WB hadden verschillende vrijwilligers een bijdrage: Femke
Rethans, Annie de Jong, Dirk-Jan van Dijk, Brenda Raven, Marloes Bakker, Liesje van der Werf, Jolien van
Gaalen, Hanneke Roozendaal, Djoeke Oude Ophuis, Jardeen Kingma, Marije Jansen, Mirjam van t Veen,
Laura Kempe en Aisha Maeda.
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5. Jaarrekening 2021
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