
 

        

  

 

Vacature regioververbinder Rotterdam e.o. voor KlimaatGesprekken 

Ben jij een natuurlijke netwerker en wil jij de klimaattransitie helpen versnellen? Spreekt het 

jou aan om in een bevlogen team bij te dragen aan de missie om klimaatvriendelijke keuzes 

vanzelfsprekend te maken? Dan is de vrijwilligersvacature voor regioverbinder net wat voor 

jou. 

KlimaatGesprekken is op zoek naar een samenwerkingspartner (een ‘klimaatje’) voor 

regioverbinder Nienke.  

Wat doen regioverbinders zoal?  

● schakelen tussen coaches en deelnemers aan de workshops die stichting 

KlimaatGesprekken aanbiedt; 

● coördineren waar en wanneer deelnemers kunnen meedoen met de workshops;  

● goed contact houden met de klimaatcoaches inde regio; 

● de stichting KlimaatGesprekken offline en online zichtbaar(der) maken door 

deelname aan de workshops te stimuleren;  

● aanspreekpunt zijn voor het landelijk bestuur van de stichting,  

● Als regioverbinder ben jij het eerste aanspreekpunt voor de klimaatcoaches in de 

regio: zij kunnen bij jou terecht voor (inhoudelijke) vragen. Je helpt nieuwe 

klimaatcoaches bij de start van hun eerste workshopreeks. Ook hou je landelijke 

ontwikkelingen binnen de organisatie in de gaten en zo nodig informeer je ‘jouw’ 

klimaatcoaches hierover.  

Nienke is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers en regelt de meer praktische zaken 

rondom de workshopreeksen zoals aankondiging van nieuwe workshopreeksen plaatsen op 

de site en verspreiden van materialen voor de klimaatcoaches.  

Zo zien wij jou als ideale regioverbinder: 
  
● Je legt makkelijk contact en wil dat talent inzetten om KlimaatGesprekken stevig op 

de kaart te zetten.  
● Je bent enthousiast, gemakkelijk in de omgang, ondernemend, oplossingsgericht, 

verbindend en flexibel. 
● Je bent ongeveer 1 dagdeel per week beschikbaar. Je deelt helemaal je eigen tijd in, 

maar de ervaring leert dat het soms handig is om tijdens kantooruren af te kunnen 
spreken. 

 



Dit mag jij van ons verwachten: 
● Een kans om heel concreet bij te dragen aan de klimaattransitie. Meer dan driekwart 

van de deelnemers aan KlimaatGesprekken gaat blijvend aan de slag met het 

verminderen van de eigen klimaatvoetafdruk en het vergroten van de 

klimaathandafdruk. 

● Je gaat 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 Rotterdam 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 zesdelige workshopreeks, waarin deelnemers leren hun 
klimaatimpact te halveren en hierover het gesprek met anderen aan te gaan. Carbon 
Conversations werd in 2006 in Engeland opgericht en is inmiddels ook te vinden in andere 
landen, zoals Frankrijk, België, Zwitserland, Finland, Australië en Canada. In Nederland 
bestaan we sinds 2016 en zijn sindsdien hard gegroeid en we zijn inmiddels met ruim 140 
vrijwilligers actief op 70 plaatsen in Nederland.  We zijn bevlogen, professioneel, 
oplossingsgericht en verbindend. KlimaatGesprekken staat op nummer 22 van de Trouw 
Duurzame 100. 
 
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 Nienke en Suzanne (huidige regioverbinders) via 
rotterdam@klimaatgesprekken.nl, dan nemen we contact met je op. 
 
We zijn benieuwd naar je! 
 
Nienke en Suzanne 


