
 

 

Vacature: directielid KlimaatGesprekken BV 

Wil jij in een bevlogen team bijdragen aan de missie om klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe 

normaal te maken? Zet jij jouw expertise en drive graag in als vrijwilliger om de klimaattransitie te 

versnellen? 

KlimaatGesprekken faciliteert twee van de belangrijkste aspecten van de klimaattransitie, namelijk 

bewustwording en handelingsperspectief. Dit doen we zowel bij mensen thuis, als binnen 

organisaties. Onze missie is om klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal te maken. Stichting 

KlimaatGesprekken is sinds 2016 met een gedreven team van ruim 100 vrijwilligers in meer dan 70 

plaatsen actief om deze missie te realiseren. 

Door de toenemende vraag vanuit organisaties is door de Stichting in 2017 KlimaatGesprekken BV 

opgericht. KlimaatGesprekken BV is met zo’n 20 senior klimaatcoaches actief in organisaties, die ook 

de klimaattransitie willen versnellen. Stichting KlimaatGesprekken is eigenaar en aandeelhouder van 

KlimaatGesprekken BV. We werken in de BV-opdrachten met senior klimaatcoaches, die ruime 

ervaring hebben opgedaan met de methodiek van KlimaatGesprekken. Zij zetten zich (doorgaans als 

zzp’er) in om zelf opdrachten te acquireren en uit te voeren. KlimaatGesprekken BV heeft geen 

mensen in dienst. In 2018 heeft KlimaatGesprekken BV een sterke groei doorgemaakt. Door de 

senior klimaatcoaches en het bestuur van Stichting KlimaatGesprekken is recent een bedrijfsplan 

voor de BV opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe we met elkaar willen werken. De daadwerkelijke 

uitvoering van het bedrijfsplan is de uitdaging voor 2020. De directie werkt veel op afstand met 

elkaar samen, gebruikmakend van virtuele kanalen als Skype, Slack, Whatsapp en Google Drive. 

Gezocht 

In de directie van de BV, die bestaat uit drie personen, is een vacature ontstaan. We zijn daarom op 

zoek naar versterking! Tot op heden bestond de BV-directie uit bestuursleden van de Stichting 

KlimaatGesprekken. Voor het invullen van de vacature gaat onze voorkeur uit naar iemand die geen 

deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting. De functie is onbetaald. 

In de directie zoeken we kwaliteiten die elkaar aanvullen. We zijn daarom op zoek naar iemand die 

ervaring toevoegt op het gebied van financiële planning en control. Daarbij gaat het zowel om de 

bedrijfsvoering van de BV, als om de afstemming daarvan met de financiën van de Stichting. Het zou 

verder heel mooi zijn als je het leuk vindt om processen te organiseren en in een sterk groeiende 

jonge organisatie meer structuur aan te brengen. Je hoeft zelf geen ambities te hebben om 

opdrachten bij organisaties te doen. Het is wel een pré als je daar affiniteit of ervaring mee hebt. 

Gevraagd 

● Kennis en ervaring met financieel-administratieve processen en/of planning en control. 

● Zelforganiserend vermogen, bereidheid om operationele vraagstukken uit te werken. 

● Persoonlijkheid die congruent is met onze missie en aanpak: vrolijk, pragmatisch, 

enthousiasmerend, zelfstarter, oplossingsgericht, verbindend en flexibel. 



● Beschikbaarheid voor 1 dagdeel per week.   

● Je deelt je eigen tijd in. De directie vergadert maandelijks op woensdagochtend via Skype, de 

rest van het contact gaat voornamelijk via Slack, Whatsapp en telefoon. 

● Na een inwerkperiode - commitment om je voor minimaal één jaar in te zetten. 

● (Fiscaal)-juridische kennis is een pré. 

 

Geboden 

● Directe verantwoordelijkheid in een sterk groeiende organisatie met een sterke reputatie. 

● Een kans om heel concreet verschil te maken in de klimaattransitie. 

● Deel uitmaken van een warme en bevlogen organisatie, die ruimte biedt voor persoonlijke 

wensen, groei, initiatief en creativiteit. 

● Instappen in een sterk netwerk in duurzaamheid, zowel landelijk als lokaal. 

Over ons 

Stichting Klimaatgesprekken Nederland is de Nederlandse tak van Carbon Conversations. Carbon 

Conversations werd in 2006 in Engeland opgericht door een psycholoog en een ingenieur, en heeft 

zich de afgelopen jaren uitgebreid naar andere landen, zoals Frankrijk, Australië, Canada en 

Nederland. Inmiddels heeft de methodiek zich kunnen ontwikkelen tot een gerijpte en bewezen 

aanpak. Net als in Engeland is KlimaatGesprekken ook actief in organisaties, variërend van 

Masterclasses en workshopreeksen voor medewerkers tot het begeleiden van inwoners in de 

energietransitie in opdracht van gemeenten. De Nederlandse organisatie heeft op dit moment 7 

regio’s en is in heel Nederland actief. Het bestuur werkt vanuit Midden Nederland. De werkcultuur is 

bevlogen, professioneel, warm en flexibel. Met meer dan 100 klimaatcoaches die KlimaatGesprekken 

begeleiden, worden honderden mensen per jaar gestimuleerd om na te denken over de eigen milieu-

impact en hier concrete stappen in te zetten. 

Interesse? 

Stuur dan een korte motivatie met je CV of Linkedin profiel en contactgegevens naar 

organisaties@klimaatgesprekken.nl. Daarna nemen we snel contact met je op. 
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