
Vacature regioververbinder Amsterdam e.o. voor KlimaatGesprekken  
 
Ben jij een natuurlijke netwerker en wil jij kansen aangrijpen om de klimaattransitie te versnellen? En 
wil jij in een bevlogen team bijdragen aan de missie om klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal 
te maken? Word Regioverbinder voor KlimaatGesprekken in Amsterdam.  
 
KlimaatGesprekken is op zoek naar een regioverbinder in Amsterdam e.o. Als regioverbinder schakel 
je tussen coaches en deelnemers voor de workshops die stichting KlimaatGesprekken aanbiedt. Je 
coördineert waar en wanneer deelnemers kunnen deelnemen aan de workshops en onderhoudt de 
relaties met onze klimaatcoaches. Tevens zet je stichting KlimaatGesprekken verder op de kaart en 
stimuleer je deelname aan de workshops door offline en online zichtbaarheid bij mogelijk 
geïnteresseerden. In je functie heb je direct contact met het landelijke bestuur van de stichting, 
waardoor je veel slagkracht hebt. Je zal samen met regioverbinders Leanne en Masha de regio 
Amsterdam gaan versterken.  
 
Wat wij van je vragen:  
• Je legt makkelijk contact en wil dat inzetten om KlimaatGesprekken verder op de kaart te zetten. 
• Aantoonbare ervaring met het maken van klimaatkeuzes in eigen leven en werk. Het is een pré als je 
nog ruimte voor verbetering ziet of zoekt.  
• Persoonlijkheid die in lijn is met onze missie en aanpak: enthousiast, makkelijk, ondernemend, 
oplossingsgericht, verbindend en flexibel.  
• Beschikbaarheid voor minimaal 1 dagdeel per week. Je deelt geheel je eigen tijd in, maar de ervaring 
leert dat tijdens kantooruren soms af kunnen spreken handig is.  
• Goede bereikbaarheid per e-mail en telefoon en vlotte communicatie.  
 
Wat wij je bieden:  
• Een kans om heel concreet bij te dragen aan de klimaattransitie. Meer dan driekwart van de 
deelnemers aan KlimaatGesprekken gaan actief aan de slag en blijven dat doen.  
• Deel uitmaken van een bevlogen en snelgroeiende organisatie, die ruimte biedt voor persoonlijke 
wensen, groei, initiatief en creativiteit.  
• Onkostenvergoeding  
• Kans om met inspirerende mensen en initiatieven in Amsterdam e.o. in contact te komen en zo je 
meer verbonden te voelen met je woonplaats.  
 
Over ons: 
Stichting KlimaatGesprekken is de Nederlandse tak van Carbon Conversations. We bieden door het 
hele land een 6-delige workshopreeks, waarin deelnemers leren hun klimaatimpact te halveren en 
hierover het gesprek met anderen aan te gaan. Carbon Conversations bestaat sinds 2006 in de U.K. en 
breidt uit naar andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Finland, Australië en Canada. In Nederland 
bestaan we sinds 2016 en zijn sindsdien hard gegroeid met nu (2019) al workshops op 31 plaatsen! We 
zijn bevlogen, professioneel, oplossingsgericht en verbindend. De plaatsen waar we actief zijn, noemen 
we ‘kantelpunten’: plekken waar we de meerderheid van de inwoners willen bereiken om zo 
klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal te maken.  
 
Interesse?  
Ben jij of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Stuur dan een korte motivatie met je C.V. en 
contactgegevens naar Leanne en Masha via amsterdam@klimaatgesprekken.nl, dan nemen we 
contact met je op.  
 
We zijn benieuwd naar je!   
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