
Campagneleider Klimaat – Amsterdam Fossielvrij
Vrijwilligersvacature

Amsterdam Fossielvrij is op zoek naar een campagneleider om onze klimaatgroep
verder te versterken en uit te bouwen.

Over Amsterdam Fossielvrij
Amsterdam Fossielvrij bouwt aan een burgerbeweging die helpt om te voorkomen dat de
klimaatcrisis verder uit de hand loopt. Amsterdam Fossielvrij is onderdeel van de groeiende
Fossielvrij-beweging in Nederland. Samen dagen wij bestuurders, bedrijven en politieke
partijen uit om meer te doen voor het klimaat en te breken met fossiele belangen.

We organiseren publieke druk met onze campagnes en we zijn altijd opzoek naar manieren
om de politiek de juiste kant op te sturen. We doen kritisch, onafhankelijk onderzoek en we
staan op barricade voor duurzame initiatieven in de stad. Dat doen we samen met een breed
netwerk van duurzame bedrijven, bewonersgroepen, wetenschappers, experts en
organisaties.

In Amsterdam behaalden we tastbare resultaten.

Amsterdam Fossielvrij….
… nam het initiatief voor een einddatum op de overslag van steenkool in de Haven
… schreef een memo voor de klimaattafel industrie voor het landelijke klimaatakkoord
… zorgde voor duurzame warmte voor 2700 nieuwbouwwoningen
… hielp huurders met plaatsen van zonnepanelen op hun woning
… liet het Amsterdamse stadscollege zich uitspreken tegen biomassasubsidies
en meer…

What’s next?
Er is nog veel te doen. De Amsterdamse adviesraden zitten vol met fossiele
belangengroepen; Shell, Rabobank, Schiphol en de datacenter branche. Ze hebben een
flinke invloed op het Amsterdams economische beleid. Ondertussen zijn er veel slecht
onderhouden en onzuinige woningen in Amsterdam. Door de stijgende energieprijzen krijgen
steeds meer Amsterdamse gezinnen te maken met energie-armoede. Deze en andere
thema’s gaan we de komende tijd aankaarten bij het nieuwe stadsbestuur.

Wat ga je doen?
We zijn een klein, informeel team van drie vrijwillige collega’s. Wij zoeken iemand die ons
helpt om bij onze volgende ambitieuze campagne zoveel mogelijk mensen te betrekken en
te activeren. Als campagneleider doe je ook de politieke lobby en je bent aanspreekpunt
voor de pers. Afhankelijk van het moment en je eigen inzet, zul je ongeveer 4-8 uur per
week bezig zijn met deze functie. Je deelt je tijd in naar eigen inzicht in.

http://www.amsterdamfossielvrij.nl/en/fv/adam/kolenvrije-amsterdamse-haven-is-internationaal-marktsignaal/
http://www.amsterdamfossielvrij.nl/fv/amsterdam-fossielvrij-gaat-landelijk-inbreng-klimaattafel-industrie/
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-teruggefloten-over-warmteplan-sluisbuurt~b04ca6a8/
http://www.amsterdamfossielvrij.nl/en/fv/adam/geen-weg-meer-terug-voor-woningbouwcorporaties/
https://www.at5.nl/artikelen/195569/wethouder-overheid-geeft-verkeerde-prikkel-over-biomassa


Je taken:
● Je houdt contact met en steunt actiegroepen en bewonersgroepen
● Je signaleert misstanden en houdt politieke ontwikkelingen in te gaten
● Je neemt het voortouw bij het organiseren van acties en demonstraties
● Je bent het gezicht van onze politieke lobby en aanspreekpunt voor de pers

Jij bent:
● Iemand die snapt dat het radicaal anders moet
● Creatief en analytisch
● Verbaal sterk en niet bang om de (klimaat)discussie op scherp te zetten
● Iemand die snel leert: je kunt snel grip krijgen op de inhoudelijke kant van het werk,
maar je hoeft geen dossiertijger te zijn

Wat bieden wij?
● Een kans om mee te werken aan klimaatcampagnes die grote impact maken
● Praktische ervaring met beleid en energietransitie
● Een kennismaking met de wereld van lobby en politieke besluitvorming
● De vrijheid om een campagne autonoom, creatief vorm te geven
● In overleg, een flexibele werkplek op ons kantoor in Amsterdam-Oost (of vanuit huis)
● Vrijwilligersvergoeding (in overleg)

Interesse? Stuur snel, maar in ieder geval v  óór 1 juni 2022 een mail naar
mischa@amsterdamfossielvrij

Amsterdam Fossielvrij in de media:

Parool -  24 november 2021

Parool - 16 februari 2021

Telegraaf - 26 september 2020

Trouw 5 - mei 2020

AT5 – 30 april 2020

Parool -  18 januari 2018

AT5  25 april 2018

https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-amsterdam-verloochent-klimaatambities-door-indirecte-steun-voor-groei-schiphol~bb293cce/
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-in-vervallen-huizen-zonder-isolatie-heb-je-niets-aan-stadsverwarming~bd202558/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/752490213/klimaatakkoord-piept-en-kraakt-wedstrijd-bijna-niet-te-winnen
https://www.trouw.nl/opinie/fossielvrij-amsterdam-heeft-iets-uit-te-leggen~b0976d612/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.at5.nl/artikelen/201678/warmtepomp-met-zonnepanelen-mag-alternatief-voor-warmtenet-zijn-in-sluisbuurt
https://www.parool.nl/columns-opinie/discutabel-of-stadswarmte-echt-zo-duurzaam-is~bde3ada4/
https://www.youtube.com/watch?v=c4Jc6XCAn3M&feature=emb_title

