Experts gezocht voor klimaatimpactpanel
Klimaatgesprekken wil bijdragen aan het verminderen van de CO2 uitstoot en CO2 equivalenten van
individuen om klimaatverandering tegen te gaan en Nederland oneindig goed te houden. De
gedragsverandering methodiek van Klimaatgesprekken is gebaseerd op inzichten uit de
klimaatpsychologie. De thema’s die aan bod komen in de groepen zijn vervoer, voedsel, wonen,
consumptie, communicatie en persoonlijke doelen.
Uit de groepen komen regelmatig vragen over afwegingen die individuen maken (zie onderaan). Vaak
hebben wij er zelf een antwoord op. Wanneer we twijfelen raadplegen we experts op deze specifieke
thema’s. Zij zijn op de hoogte van recente onderzoeken en de juiste cijfers, of kunnen ons verwijzen
naar bruikbare bronnen.
We willen de expertise van verschillende experts bundelen in een klimaatimpactpanel. Per periode of
thema zorgt één van de experts ervoor dat de vragen worden beantwoord binnen het panel en dat
terugkoppeling plaats vindt in goed overleg. Vind jij het leuk om als vrijwilliger af en toe vragen te
beantwoorden die onze groepscoaches van deelnemers krijgen?
Gevraagd







Kennis en ervaring met klimaatimpact van gedrag en producten.
Expert op specifiek(e) thema(‘s) als wonen, vervoer, voedsel etc.
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 oplossingsgericht en pragmatisch is.
Flexibiliteit om op korte termijn vragen de beantwoorden; zowel inhoudelijk of
doorverwijzen naar bruikbare bronnen.

Geboden






Een kans om heel concreet verschil te maken in het klimaatvraagstuk. Deelnemers aan
klimaatgesprekken reduceren 20-50% van hun klimaatimpact.
Deel uitmaken van een warme en bevlogen organisatie, die ruimte biedt voor persoonlijke
wensen en groei.
Onkostenvergoeding
Kans om je inhoudelijke expertise en netwerk uit te breiden en in de praktijk te brengen.
De naam van jou, je instituut of bedrijf opnemen in onze materialen en communicatie
uitingen.

Organisatie
Stichting Klimaatgesprekken Nederland is de Nederlandse tak van Carbon Conversations. Carbon
Conversations bestaat 10 jaar in de U.K. en breidt nu uit naar andere landen zoals Frankrijk, Australië,
Canada en Nederland. De Nederlandse organisatie is dus zowel pionierend, als geworteld in een
gerijpte en bewezen aanpak.
De werkcultuur is bevlogen, professioneel, oplossingsgericht en verbindend. We hechten veel belang
aan daadkracht, plezier en integriteit. Het bestuur is actief vanuit de Randstad. De ambitie is om de
klimaatgesprekken aan te bieden in een aantal steden in Nederland om lokaal focus te realiseren en
een sneeuwbaleffect ontstaat.
Interesse?
Stuur dan een kort bericht met je c.v. of LinkedIn profiel en contactgegevens naar
info@klimaatgesprekken.nl, dan nemen wij contact met je op.
De vragen variëren nogal, denk bijvoorbeeld aan:

Thema Wonen
Mijn gloeilampen werken nog perfect. Moet ik ze wel vervangen door LED lampen?
Thema Voeding
Willen jullie de klimaatimpact van de volgende voedsel items inventariseren: van grote impact tot kleinere
impact:
 Ingeblikte Italiaanse tomaten  Spaanse bleekselderij
 Gesneden volkorenbrood
 Appels uit eigen tuin
 Rijst
 Ierse belegen kaas
 Bevroren kip nuggets uit Thailand
 Fles wijn uit Nieuw-Zeeland
 Kant en klaar maaltijd met Hollandse gehaktballen
 Aardbeien uit Californië
 Organische tomatenketchup in een plastic fles
 Lokaal gebrouwen bier in een aluminium blikje
Thema Reizen
Wat is de bespaarde klimaatimpact (tonnen CO2; orde van grootte), van bijvoorbeeld de volgende maatregelen
 Frank en Carla gaan zuiniger rijden dankzij deze tips: bandenspanning controleren, de nieuwe rijden tips
zoals de auto uit laten bollen, en de tas met zware golf spullen uit de achterbak van de auto halen.
 Frank en Carla besluiten om maximaal 110 km/uur te rijden, ook waar 120 of 130 km/uur kan.
 Het gezin doet meer moeite om uitstapjes te combineren, waarmee ze 1.500 km besparen in Carla’s
auto en 1.500 in Franks auto
Thema Consumeren
Wat is de klimaatimpact van onderstaande voorbeelden (in tonnen CO2)
 Een boek (paperback)
 Boeket met 10 rozen, uit Kenia ingevlogen
 Een uitstapje naar het zwembad

