VACATURE Kartrekker Werkgroep Groen /
Klimaatadaptief Best
Sinds de oprichting in 2013 heeft Best Duurzaam zich ontwikkeld van een kleine groep
pioniers naar een breed gedragen organisatie in de Gemeente Best. De kernactiviteit van
Best Duurzaam was destijds advies rondom duurzaam wonen aan inwoners van Best. Dat is
nog steeds een belangrijk onderdeel, maar inmiddels zijn er verwante projecten opgestart:
energieopwekking, duurzame mobiliteit, duurzaam voedsel, een groenere gemeente,
lespakketten voor scholen en zo meer. Best Duurzaam heeft ca. 450 leden, waarvan ca. 15
bedrijfsleden, en ruim 55 vrijwilligers.
Werkgroep Groen / klimaatadaptief Best
Binnen Best Duurzaam is een werkgroep Groen, Klimaatadaptief Best actief. Duurzaamheid
is immers niet alleen het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
Een groene omgeving levert een bijdrage aan:
- een beter ecologisch evenwicht, verbetert de biodiversiteit,
- een klimaatadaptieve omgeving, minder last van hitte, droogte en water- en stormoverlast,
- minder geluidsoverlast, een betere luchtkwaliteit,
- een betere leefbaarheid in de wijk, meer groen.

Voor de werkgroep Werkgroep Groen, Klimaatadaptief Best
zoeken we een:

Kartrekker
De kartrekker:
• Kan een groep vrijwilligers stimuleren en motiveren om te werken aan het
gezamenlijke project, is een verbinder,
• Kan een projectbeschrijving maken en daarvoor ook middelen werven via het
bestuur Best Duurzaam of mogelijke subsidies, crowdfunding,
• Ziet talenten en mogelijkheden bij zijn/haar groepsleden en kan die talenten
optimaal benutten,
• Is een organisator en kan ook de praktische zaken regelen zoals vergaderfrequentie
en agenda/afsprakenlijst,
• Kan een spil zijn in de communicatie over de werkgroep/het project,
• Werkt nauw samen met het bestuur van Best Duurzaam.

Belangrijke competenties kartrekker Best Duurzaam
•
•
•

Samenwerking: een kartrekker van Best Duurzaam opereert in een
netwerkorganisatie. Zo is samenwerking met stakeholders van evident belang.
Ondernemerschap: een kartrekker van Best Duurzaam neemt initiatief, ziet kansen
en benut deze en speelt flexibel in op nieuwe ontwikkelingen.
Stimuleren en ondersteunen: een kartrekker van Best Duurzaam zal door de leden
aangedragen initiatieven die binnen onze doelstelling passen, ondersteunen en
begeleiden.

Wij bieden
•
•
•

Een vrijwilligersfunctie bij een groeiend burgerinitiatief dat zich actief wil inzetten
voor de energie/ duurzaamheidstransitie in de gemeente Best.
Een uitdagende functie bij een dynamische coöperatie met veel enthousiaste en
betrokken leden.
De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Meer informatie?
Uiteraard is het mogelijk om vrijblijvend kennis te maken en meer informatie over de inhoud
van de functie te verkrijgen. Graag maken we daarvoor een afspraak met u. Mail kan via
bestuur@bestduurzaam.nl

