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VVL functie Coördinator Publiekscampagne Burgerberaad
18 november 2021

Functie van 24 uur met een VVL van maximaal € 900 mits geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden.
Indien het noodzakelijk is BTW in rekening te brengen wordt de vergoeding maximaal € 750 ex BTW voor een
functieomvang van 20 uur. De VVL ontvanger moet ingeschreven zijn als ZZP’er.
(https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-onderneming-eenmanszaak/)
De functie is voorlopig voor 3-6 maanden, maar wordt mogelijk verlengd.
Motivatie:
Er mag dan een groeiende interesse zijn bij politici, opiniemakers en burgers voor het instrument
burgerberaad, feit is dat besluitvorming over een nationaal Burgerberaad Klimaat & Milieu sinds de
verkiezingen op de onderhandelingstafel van de kabinetsformatie ligt (> 8 maanden). Er wordt duidelijk
onvoldoende urgentie gevoeld om de noodzakelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de klimaat &
ecologische crises. Ook wordt de rol die een Burgerberaad Klimaat & Milieu kan spelen om de noodzakelijke,
ingrijpende maatregelen met breed draagvlak onder bevolking door te voeren onvoldoende onderkend.
We willen dat de politiek zo snel als mogelijk een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu organiseert. Maar
de politiek gaat alleen bewegen door brede publieke druk. En daarvoor is een grote publiciteitscampagne
nodig. Deze willen we starten vanuit Extinction Rebellion, gesteund door een brede coalitie van organisaties
(zie www.burgerberaadklimaat.nu).
Strategische onderbouwing
Met name sinds de Septemberrebellie van 2020 groeit het momentum voor Burgerberaden of Burgerfora.
Verschillende partijen hebben burgerberaden in het verkiezingsprogramma opgenomen. De Commissie
Brenninkmeijer heeft een overwegend positief advies gegeven. Steeds meer gemeenten beginnen te
experimenteren met burgerfora en er is belangstelling ook vanuit provinciale staten en waterschappen. Er is
dus een kans dat het BB in het regeerakkoord komt, dan hebben we Plan A, waarmee een groot aantal
zorgpunten wordt geadresseerd.
Want hoe zorgen we ervoor dat er een kwalitatief goed Burgerberaad Klimaat & Milieu komt en dat het niet
een ‘veredelde inspraakavond wordt’? Hoe zorgen we ervoor dat burgerberaden straks niet gebruikt worden
om een ontoereikend klimaatakkoord uit te voeren, maar daadwerkelijk wordt gebruikt om ‘burgers te laten
beslissen over rechtvaardig en toereikend klimaatbeleid’? Hoe zorgen we voor strakke politieke inbedding
(mandaat) en een vraagstelling die niet gebaseerd is op achterhaalde uitgangspunten (zoals de klimaatwet). En
hoe zorgen we dat het burgerberaad gericht is op het realiseren van netto nul in 2025 en een einde aan
biodiversiteitsverlies?
En als het niet lukt om het Burgerberaad K&M in het regeerakkoord te krijgen, dan moeten we zelf gaan zorgen
dat het er komt. Dat noemen we Plan B.
Voor beide plannen is een Publiekscampagne essentieel. Om dat te realiseren is door de XR-expertisegroep BB
in samenwerking met het project “Democratische innovatie en klimaatrechtvaardigheid” een strategisch
communicatieplan gemaakt, waarin de publiekscampagne het belangrijkste onderwerp is. Onderdeel van dit
plan is een opzet met doelgroepen, de daarbij te behalen doelen, op welke manier die het beste bereikt
kunnen worden en welk financieel plaatje daarbij hoort. De uitvoering vereist de komende maanden een
professionele aanpak en een strakke coördinatie en uitvoering door een ervaren en betrokken
communicatieprofessional.
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Verantwoordelijkheden en taken:
1. Publiekscampagne– High Effort, op de publieke agenda zetten van een Burgerberaad Klimaat en Milieu
door:
• Plan wat er ligt verder uitwerken en uitvoeren:
o Teksten opstellen voor verschillende media (zoals socials, advertenties, abri-poster, tvaandacht, opiniestukken)
o Zorgen voor hoge kwaliteit aan materiaal van video’s, post, booklets etc.
o Stimuleren van openbare debatten en opiniestukken
• Acties rondom het burgerberaad
2. Burgerberaad Strategie – Medium Effort
• Meewerken aan de verdere uitwerking van onze strategie rond onze derde eis, contact met
betrokken XR-cirkels (Collab, Coördinatie, Expertisegroep, PSC), toegespitst op onze
communicatie over Burgerberaden
• Het ‘archief’ bijhouden zoals op MM en de website extinctionrebellion.nl/burgerberaad
• Overleg met de coalities rond dit onderwerp
3. Roadshow – High Effort
• Het organiseren van praatjes, webinars, paneldiscussies en andere evenementen die aansluiten
bij het momentum binnen de beweging en in de maatschappij.
• Actief lokale groepen en externen betrekken bij het verder verspreiden van onze boodschap door
het organiseren van o.a. sprekerstrainingen en het uitbouwen van de coalitie rond dit onderwerp.
Functie-eisen
De belangrijkste eisen zijn dat we iemand krijgen met affiniteit met het publiekscampagnes en met Extinction
Rebellion, iemand die de weg weet in communicatie en hoe je daarmee doelen bereikt, iemand die op korte
termijn beschikbaar is.
Verdere is het een pré als je
• Kennis van en ervaring met Burgerberaden en deliberatieve democratie en sociocratie hebt
• Al ervaring hebt met publiekscampagnes
• Een goede beheersing van het Nederlands en Engels hebt
• Al actief lid bent van een XR-team
VVL vergoeding
• De vergoeding bedraagt maximaal € 900 incl BTW per maand. De hoogte is afhankelijk van de
financiële situatie van degene die op de functie reageert.
• De vrijwilliger moet kunnen uitleggen waarom financiële ondersteuning nodig is om in de kosten van
levensonderhoud te voorzien. Andere vormen van ondersteuning moeten worden overwogen voordat
een VVL-aanvraag wordt ingediend. Er mag niet meer worden aangevraagd dan een vrijwilliger nodig
heeft om de basiskosten van levensonderhoud te dekken
• De vergoeding kan uitsluitend worden gefactureerd als ZZP’er. Indien mogelijk dient er een beroep
gedaan te worden op de kleine ondernemersregeling zodat BTW achterwege kan blijven.
• Houd er rekening mee dat elke VVL die je ontvangt mogelijk belastbaar is. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om eventuele fiscale of andere gevolgen van ontvangen betalingen op te lossen.
Voor mensen die een uitkering van de staat ontvangen, kan het zijn dat deze wordt beïnvloed door
VVL-betalingen en het is je eigen verantwoordelijkheid om hiermee om te gaan.
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BELANGRIJK: het geld dat voor deze VLE vergoeding wordt gebruikt, komt van fondsen die specifiek voor dit
project zijn aangevraagd en verkregen. Dit houdt in dat hier géén algemeen geld van de XRNL, zoals ontvangen
via crowdfunding, aan besteed wordt, maar uitsluitend middelen die voor dit project zijn ontvangen en
gereserveerd.
Procedure
• Voor deze vacature is een beoordelingsgroep opgezet met twee vertegenwoordigers van de
Expertisegroep Burgerberaad, de projectleider Democratische Vernieuwing, iemand van de stichting
vrienden van XR (beheerders financiën) en iemand die de XR nog op een andere manier
vertegenwoordigd. Facilitator van de beoordelingsgroep is @waltermost (Walter)
• De facilitator maakt in overleg met jou en een beoordelingsgroep concrete afspraken over de te
verrichten taken
• Bij de facilitator is nadere informatie over de vacature te verkrijgen.
• Stuur een brief met motivatie en cv naar de facilitator van de beoordelingsgroep per MM of email
(w.wittkamp@gmail.com), uiterlijk 14 december 2021.
• De beoordelingsgroep voert met geïnteresseerden een gesprek en maakt een keuze.
• Door de facilitator wordt in overleg met het beoordelingsteam beoordeeld of en in welke mate een vvl
(maximaal €900) van toepassing is.
• De facilitator maakt in overleg met het beoordelingsteam afspraken over de vvl periode (start en
einddatum)

