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Beleid en strategie
De Stichting KlimaatGesprekken is een organisatie zonder winstoogmerk met als
statutair doel het tegengaan van klimaatverandering. Wij willen de klimaattransitie
versnellen door de inspiratie te brengen die nodig is om klimaatvriendelijke keuzes het
nieuwe normaal te maken.
Wij willen klimaatverandering afremmen door mensen te informeren, begeleiden en
motiveren bij het maken van klimaatvriendelijke keuzes.
Wij geloven dat mensen alleen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving omdat
zij deze als beter zien, niet omdat het moet, maar omdat het inspireert, verbindt en goed
voelt.
Wij gebruiken een workshop methode en andere bijeenkomsten die gebruik maken
van inzichten uit de klimaatpsychologie. De gebruikte methode biedt de deelnemers
hoop, humor en handelingsperspectief.
Ambities en doelen
In 2018-2019 gaan wij in ruim 25 plaatsen in Nederland onze workshopreeks aanbieden
aan particulieren. In 2018 hadden we 335 deelnemers en in 2019 hopen we dat aantal te
verdubbelen. Dat doen we door meer coaches op te leiden en meer bekendheid te
creëren van onze workshops.
Daarnaast willen wij het klimaatgesprek in Nederland aanjagen door middel van
zichtbaarheid in de traditionele en sociale media. Daarbij mikken we op publicaties in
landelijke en lokale media. Het succes van begin 2018 (artikelen in Trouw, Volkskrant
en Nederlands Dagblad) en zichtbaarheid op nationale televisie (Tegenlicht) en radio
(BNR) willen we vasthouden en het bereik van onze sociale media volgers (Facebook,
Linkedin, Twitter, Instagram en eigen nieuwsbrief en website), willen we in de
beleidsperiode 2018 - 2019 verdubbelen.
De kwaliteit en het effect van onze workshops evalueren we, waarbij we streven naar
een gemiddelde waardering van een 8 of hoger en gemiddelde reductie van
klimaatimpact (uitgestoten broeikasgassen) van 25% per deelnemer.
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Daarnaast bieden wij onze workshops ook aan bedrijven en gemeentes aan. Onze
ambitie is om voor het einde van de beleidsperiode ruim 10 van dit soort trajecten
voltooid te hebben.
Tot slot is het de ambitie om binnen deze beleidsperiode de omzetting van alle
Engelstalige workshopmaterialen naar de Nederlandse situatie en taal af te ronden.
Financiering
Stichting Klimaatgesprekken wil zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden aan de
workshopreeks deel te nemen. Voor deelname aan de zes workshops wordt een kleine
bijdrage gevraagd (1 april 2019 € 45,=). Hiermee dekt de stichting de kosten voor de
werkboeken, handboeken, koffie/thee etc. De workshops worden bij mensen thuis
georganiseerd waardoor we geen kosten maken voor het huren van ruimtes. De coaches
werken op vrijwillige basis. In bijzondere gevallen, wanneer een deelnemer aangeeft
dat het bedrag niet haalbaar is, bieden we de mogelijkheid om mee te doen voor de helft
van dat bedrag.
Projectmatige kosten van de Stichting, zoals de vertaling, design en het drukken van de
spellen, het organiseren van bijeenkomsten, notariële zaken, bankkosten, reiskosten et
cetera worden tot nu toe gefinancierd vanuit subsidies, in-kind bijdragen van derden,
een crowdfunding actie en persoonlijke bijdragen.
De Stichting biedt haar diensten aan aan bedrijven, gemeentes en andere organisaties
tegen een financiële vergoeding. De inkomsten die zij hiermee genereert zijn bedoeld om
de door trainers en coaches geleverde inspanningen te compenseren, alsook om de
lopende kosten voor de Stichting mee af te dekken.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 5 - 7 leden. In mei 2019 hebben daarin zitting:
Eric Spies - Voorzitter
Bianca van Walbeek - Secretaris
Victor van Oeijen - Penningmeester
Angelica Setiaman – Secretariaat
Anneke Wensing – Algemeen lid
Bart Budding – Algemeen lid
Statutair is vastgelegd dat de bestuurders geen vergoeding krijgen voor het uitvoeren
van hun bestuurstaken. Zij kunnen uitsluitend een onkostenvergoeding ontvangen. Ook
is statutair is vastgelegd dat een bestuurder slechts één stem heeft, waardoor het
onmogelijk is dat een bestuurslid afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de
stichting alsof het zijn eigen vermogen is.
Raad van Advies
Twee keer per jaar laat het bestuur zich tijdens een Heidag adviseren door een Raad van
Advies. Deze bestaat in 2019 uit:
Ans Tros - Oprichter en creatief directeur van SchoolvoorCoaching
Annemarie Pronk - Klimaatzuster
Bas Wijnen - Directeur en mede-oprichter van Vrijopnaam
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Arjen Wals - Hoogleraar Education and Learning for Sustainability at Wageningen &
Gothenburg University.
Stephan Brandligt - Voorzitter Klimaatverbond en Wethouder Duurzame Ontwikkeling
Delft.
Financiële kerngetallen
De Stichting hanteert voor 2019 onderstaande begroting.

Begroting Stichting Klimaatgesprekken

Realisatie
2018

Begroting
2019

Omzet workshops
Omzet klimaatcoaches
Omzet organisaties en presentaties
Omzet subsidies en giften
Omzet ontvangen rente
TOTAAL OPBRENGSTEN

€
€
€
€
€
€

7.975
5.830
3.252
9.019
26.076

€
€
€
€
€
€

27.972
15.000
2.400
1.500
24
46.896

Teamkosten
Workshop-/opdrachtkosten
Marketing & communicatie
Product-/materiaalontwikkeling
Organisatie -&huisvesting
Vervoerskosten
Ict kosten
Overige bedrijfskosten
Financieringskosten
Onvoorzien
TOTAAL KOSTEN
Bijdrage betaalde opdrachten
TOTAAL RESULTAAT

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.454
9.569
2.797
4.299
930
233
359
734
23.375
2.701

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.743
19.147
1.217
1.000
1.250
1.318
1.835
831
42.342
7.266
11.821
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