
 
Kantelpunt coördinator bij Stichting Klimaatgesprekken 
Vind jij het leuk om te netwerken en nieuwe ontwikkelingen bij te houden of te initiëren? 
Online en offline? Wil jij bijdragen aan verandering in je eigen omgeving? En in een bevlogen 
team werken aan een oneindig goede toekomst voor Nederland? 
 
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. Het bestuur is actief vanuit de Randstad.  
Een aantal locaties in Nederland zijn geïdentificeerd als ‘kantelpunten’: plekken waar we 
extra hard op inzetten om een significant deel van de inwoners te bereiken en op die manier 
een sneeuwbaleffect voor grotere verandering teweeg brengen.  Dit zijn Amsterdam, Den 
Haag, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Wageningen.  
 
De kantelpunt coördinator is de verbindende schakel tussen groepscoaches enerzijds en 
‘mensen die iets met duurzaamheid’ doen anderzijds. Je bouwt actief aan verbinding tussen 
alle partijen (gemeentes, NGO’s, ondernemers, etc). Bij zoveel mogelijk mensen in jouw 
kantelpunt breng je Klimaatgesprekken in beeld en stimuleer je deelname. Je versterkt de 
andere change makers en stakeholders in jouw regio door ze met elkaar en met de kracht 
van klimaatpsychologie in contact te brengen. Concreet bezoek je online groepen, houd je 
mailinglijsten bij, ga je naar bijeenkomsten en neem je verbindende initiatieven, zoals een 
duurzaamheidsmarktof een fietstocht voor het klimaat. In je functie heb je direct contact 
met het landelijke bestuur van de stichting, zodat je veel slagkracht hebt. 
 
Gevraagd: 

 Een lokaal netwerk of toegang tot mensen die hierin al veel doen en weten. Je neemt 
een onafhankelijke, frisse positie in, dus het is een pré als je geen of geringe publieke 
binding hebt met een bestaande organisatie.  

 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 congruent is met onze missie en aanpak: vrolijk, makkelijk, 
enthousiasmerend, zelfstarter, oplossingsgericht, verbindend, flexibel. 

 Beschikbaarheid voor circa 1 dagdeel per week.  Je deelt je eigen tijd in. Wij 
verwachten dat het opbouwen van de kantelpunt coördinator rol meer tijd kost en 
dat het onderhouden later wellicht in 1 dagdeel per maand kan. 

 
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 met veel gedreven mensen en boeiende activiteiten in je eigen regio in 
contact te komen en zo je nog meer verbonden te voelen met je woonplaats 

 Ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.  
 
 
Interesse? 



Stuur dan een korte motivatie met je c.v. of  Linkedin profiel en contactgegevens naar 
info@klimaatgesprekken.nl en dan nemen we contact met je op.  
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