
 

Vrijwilligersvacature: 

Online coördinator – de verbindende schakel 

Vind jij het leuk om te netwerken en kansen om te zetten in daden? Zie je vooral kansen in online 

bijeenkomsten?  Wil jij in een bevlogen team bijdragen aan de missie om klimaatvriendelijke keuzes 

het nieuwe normaal te laten worden? 

Na een jaar van experimenteren met verschillende opzetten, blijkt de online workshopreeks van 

Klimaatgesprekken hardstikke succesvol: de gezelligheid en verbinding staan centraal, en deelnemers 

zijn verrast hoe leuk het ook in Zoom kan zijn. Daarnaast is er grote groep op het platteland en in het 

buitenland die nu opeens mee kunnen doen aan Klimaatgesprekken, inclusief uit Curaçao, Portugal 

en Zweden. Help jij mee om deze online reeksen te ondersteunen en te verbeteren, ook nadat de 

coronapandemie over is? 

Als online coördinator-team zorg je met z’n tweeën dat klimaatcoaches zich comfortabel voelen met 

Mural en Zoom, concreet door het organiseren van workshops over Mural en Zoom, en het 

ontwikkelen/verbeteren van gidsen voor klimaatcoaches. Daarnaast zijn de online coördinatoren de 

verbindende schakel voor de klimaatcoaches die online een reeks willen doen. Je stemt met hen af 

wanneer workshops starten, zodat deelnemers goed terecht kunnen. 

Wij vragen: 

- Bekendheid met Mural, een pré als je ook het administratief niveau van Mural wil begrijpen. 

- Bekendheid met het online faciliteren van groepen in Zoom, inclusief breakout rooms, 

annotate en whiteboard. Een pré als je ook het administratief niveau van Zoom wil begrijpen. 

- Persoonlijkheid die past bij onze missie en aanpak: vrolijk, enthousiasmerend, pro-actief, 

oplossingsgericht, verbindend en goede communicatievaardigheden. Een kostenbewuste 

houding en oog voor opschaling/schaalvoordelen is een mooie bonus. 

- Beschikbaarheid voor minimaal 1 dagdeel per week (2-3 uur per week). Je deelt je eigen tijd 

in, maar de ervaring leert dat tijdens kantooruren soms af kunnen spreken handig is. Deze rol 

is goed online uit te voeren, je online coördinator teamgenoot werkt vanuit Zweden. 

Wij bieden: 

- Een kans om heel concreet verschil te maken in de klimaattransitie. Meer dan driekwart van 

de deelnemers aan klimaatgesprekken gaan actief aan de slag en blijven dat doen. 

- Kans om met veel gedreven mensen en boeiende online activiteiten en methodes in contact 

te komen en zo je online facilitatie vaardigheden te verbeteren. 

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

wensen, groei, initiatief en creativiteit. 

Over onze organisatie 

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

bestaatsinds 2006 in de U.K. en breidt uit naar andere landen zoals Frankrijk, Finland, Australië, 

Canada en Nederland. In Nederland bestaan we sinds 2016 en zijn sindsdien hard gegroeid! We zijn 

bevlogen, professioneel, oplossingsgericht en verbindend. 

Interesse of vragen?  

Stuur dan een korte motivatie met je c.v. of Linkedin profiel en contactgegevens naar Emmy Pater op 

online@klimaatgesprekken.nl en dan nemen we contact met je op. Voor vragen kun je terecht bij 

Emmy op hetzelfde emailadres of via Whatsapp: 0629295478. 
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