Klimaatgesprekken in Utrecht
Stichting Kimaatgesprekken is een nieuwe organisatie in Nederland, die middels het
gebruik van klimaatpsychologie mensen stimuleert en motiveert om hun CO2 uitstoot te
verlagen en hun klimaatimpact te verminderen. Onze methode bestaat uit 6 workshops,
onder leiding van een getrainde coach, waarin steeds een ander onderwerp wordt
besproken: Toekomstdromen, wonen, eten, reizen, consumeren en gesprekken met
anderen. Eerder onderzoek in Engeland heeft laten zien dat deze methode bewezen
effectief is en dat mensen het leuk vinden om deel te nemen. Onze slogan is niet voor niets:
Humor, Hoop en Handelingsperspectief.
Wij willen dit initiatief in Utrecht op de kaart zetten en een bijdrage leveren aan het verder
vergroenen van onze mooie Gemeente. Daarom zijn we op zoek naar groepscoaches, die
zich hier samen met ons en andere duurzame initiatieven in de stad voor willen inzetten.
Vrijwilligers functie: Groepscoach
Vind jij het leuk om groepen van 4-8 mensen te begeleiden in een proces van
bewustwording over levenskeuzes en hun klimaatimpact, op het vlak van wonen, reizen,
eten en consumptie? En hen te leren hoe ze het gesprek met anderen over klimaat nog beter
kunnen voeren? Wil jij je coach- en trainersvaardigheden (verder) ontwikkelen en inzetten
voor een duurzame toekomst?
Een groepscoach is verantwoordelijk voor het begeleiden/coachen en evalueren van
Klimaatgesprekken. De meeste uren gaan zitten in het begeleiden van bijeenkomsten: per
groep gaat het om zes workshops, van 2 uur, in ongeveer 3 maanden. Een groepscoach heeft
affiniteit met de inhoud, en passie voor gedachtes en gevoelens die een sleutelrol spelen bij
het omzetten van kennis in dagelijks gedrag en levenskeuzes. Van groepscoaches wordt
verwacht dat zij opleiding en intervisie volgen om zich te kwalificeren.
Gevraagd:
• Ervaring als trainer en coach. Of op zijn minst bereidheid tot het volgen van de
groepscoach training en het volgen van intervisie/mentoring.
• 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.
• Persoonlijke stijl die zowel mild is en ruimte aan verschillen geeft, als
enthousiasmerend en prikkelend.
• Beschikbaarheid voor minstens 2 klimaatgesprek groepen per jaar. Dat vraagt dus
12 avonddelen, en circa 6 dagdelen daaromheen.
• Woonachtig in de Gemeente Utrecht.
Geboden:
• Een kans om heel concreet verschil te maken in het klimaatvraagstuk. Deelnemers
aan de bijeenkomsten reduceren 20-50% van hun klimaatimpact.
• Deel uitmaken van een warme, bevlogen en lerende organisatie.
• Onkostenvergoeding.
• Kans om coaching en trainingservaring (verder) op te doen en te ontwikkelen.

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, Zwitserland, Australië, Canada en Nederland. De Nederlandse organisatie is dus
zowel pionierend, als geworteld in een gerijpte en bewezen aanpak.
Interesse?
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Ronald van de Zande via
info@klimaatgesprekken.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. De
procedure kent de volgende stappen:
1) Deelname aan kennismakingsavond om te kijken of onze verwachtingen bij elkaar
aansluiten.
2a) Deelname aan een Klimaatgesprekken groep (6 workshops)
of
2b) Deelname aan een introductietraining (2 weekenddagen).
3) Opstarten van eerste groep, met naar wens mentoring/intervisie/duo groepscoaching.
Uiteraard zijn we bereikbaar voor vragen op info@klimaatgesprekken.nl.

