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Secretaris voor het Bestuur  
Wil jij je graag inzetten om de klimaattransitie in Nederland te versnellen? Om samen 
klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal te maken? Of wil je bestuurservaring opdoen in een 
vrijwilligersorganisatie, waarvan de missie je groene hart aanspreekt? Wij zijn op zoek naar 
versterking van ons gezellige en gedreven team, met een secretaris voor het bestuur. Iemand met 
een warme, constructieve en verbindende persoonlijke stijl. Iemand die ook achter de schermen 
zorgt dat alles goed reilt en zeilt. Iemand die er zin in heeft! 
 
Taken: 

 Je doet samen met de voorzitter de voorbereiding van de bestuursvergadering: opstellen van de 
vergaderagenda en notulen en bijhouden van actie- en besluitenlijst. 

 Als volwaardig bestuurslid neem je deel aan de bestuursvergaderingen en praat mee over 
uitwerking en uitvoering van allerhande beleid en strategie, neemt besluiten en hebt een rol in 
de aansturing van (van een deel van) de organisatie. 

 Je stuurt binnen het bestuur actief op nakoming van acties en afspraken uit de 
bestuursvergaderingen,  

 Je regelt formele zaken (zoals inschrijvingen Kamer van Koophandel) en adviseert het bestuur zo 
mogelijk over juridische aangelegenheden. 

 Je bent het klankbord voor ons secretariaat, draagt bij aan de organisatie van een overzichtelijk 
archief en maakt belangrijke documenten/informatie digitaal en veilig beschikbaar voor de 
organisatie. 

 Vanuit het bestuur functioneer je als portefeuillehouder (bestuurlijke aansturing) voor enkele 
teams met vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld Team Werkprocessen en Organisatie en Team Speciale 
Projecten. 

 
Gevraagd: 

 Aantoonbaar organisatietalent en het vermogen overzicht te houden is een must.  

 Je krijgt energie van nauwgezet en zorgvuldig werken en taken afmaken, je hebt oog voor detail. 

 Je bent dagelijks even online (mail, WhatsApp, Slack) beschikbaar en aanspreekbaar voor het 
secretariaat.  

 Daarnaast ben je bij elke bestuursvergadering aanwezig (elke 2e woensdagmiddag van de maand 
in Utrecht). In de huidige tijd vinden deze online plaats. 

 Bestuurservaring in een vrijwilligersorganisatie en een juridische achtergrond zijn een pré.  
 
Geboden: 

 Een geweldig leerzame ervaring voor je C.V. om samen met ervaren ondernemers en 
bestuurders een nieuwe stichting in Nederland volwassen en groot te maken. 

 Een kans om heel concreet verschil te maken in het klimaatvraagstuk, door bij te dragen aan de 
professionalisering van onze organisatie 

 Teamwork in een warme, bevlogen organisatie, met ruimte voor jouw wensen. 
 
Over ons 
Stichting KlimaatGesprekken Nederland is voortgekomen uit 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, Nederland 
en België. Inmiddels heeft de methodiek, met een zesdelige workshopreeks in huiskamers, zich 
kunnen ontwikkelen tot een gerijpte en bewezen aanpak. . Met meer dan 100 klimaatcoaches die 
KlimaatGesprekken begeleiden, bereiken we honderden mensen per jaar en stimuleren hen om na te 
denken over de eigen milieu-impact en hier concrete stappen in te zetten.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 
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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. De 
organisatie groeit en professionaliseert. Het vormgeven van deze organisatie is voor de komende 
jaren een belangrijke taak van het bestuur. Ook de aanpassingen die nodig zijn in de 1,5 
metersamenleving vormen een belangrijke uitdaging. 
 
Interesse?  
Stuur dan een kort bericht met je C.V. of LinkedIn profiel en contactgegevens naar 
info@klimaatgesprekken.nl. Dan nemen we contact met je op. Als je vragen hebt over de vacature 
bel of WhatsApp dan met de voorzitter van KlimaatGesprekken, Bart Budding op 06 51 36 76 42.  
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