
Opdracht dhr. Vendrik 
 
In het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat (32813-1049) heeft het kabinet aangekondigd dat het 
voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord wordt vervangen door een platform voor 
maatschappelijke dialoog en reflectie, waarvan de werkzaamheden bij het Overlegorgaan Fysieke 
Leefomgeving (OFL) plaatsvinden. Hierbij zal geen sprake zijn van een vast overleg met vaste 
deelnemers, maar zal de voorzitter naar eigen inzicht en in overleg met de minister voor Klimaat 
en Energie het overleg met verschillende partijen vormgeven om signalen op te halen en processen 
aan te jagen. De voorzitter kan op deze wijze de voorzitters van de uitvoeringsoverleggen, NGOs 
en burgers (waaronder jongeren) betrekken. Dhr. Vendrik kan op basis van de reflecties uit de 
maatschappij vervolgens gevraagd en ongevraagd aan de minister voor Klimaat en Energie 
adviseren. De focus van de adviezen van dhr. Vendrik zal liggen op de maatschappij en burgers en 
hun reflecties op het klimaatbeleid. 

De klimaattransitie is van een omvang en diepgang dat deze onvermijdelijk en voortdurend om 
bijstelling, aanscherping, aanpassing en interventie vraagt. Dit zorgt voor een maatschappelijke 
dynamiek, waarbij we niet alleen moeten aanjagen en aanmoedigen, maar vooral ook verbinden en 
tegenstellingen overbruggen. In dat kader beoogd het kabinet met deze opdracht om de 
maatschappelijke dialoog beter te organiseren en faciliteren, waarmee het een belangrijke pijler is 
bij het versnellen van de klimaattransitie. 

Algemeen 
Dhr. Vendrik heeft als doel om via dialoog de maatschappelijke betrokkenheid bij het klimaatbeleid 
te vergroten, waarbij hij specifieke aandacht heeft voor groepen die lastig(er) te bereiken zijn. 
Daarbij zal hij (in coproductie) oplossingen onderzoeken, -bespreken en -aanjagen, om daarmee 
het klimaatbeleid te versnellen en knelpunten weg te nemen.  De opdracht is verdeeld in twee 
kerntaken: 

1 Het aanjagen van de dialoog over het klimaatbeleid in de samenleving, met bijzondere 
aandacht voor de thematiek rond de rechtvaardige transitie en het betrekken van groepen 
in de samenleving die minder verbondenheid en betrokkenheid voelen bij de 
klimaattransitie.  

2 Het gevraagd en ongevraagd signaleren en adviseren aan de minister voor Klimaat en 
Energie over ontwikkelingen die direct of indirect van belang zijn voor het klimaatbeleid, 
waaronder oplossingen voor concrete knelpunten in de uitvoering en kansen voor 
versnelling van de transitie.   
 

Werkzaamheden 

• Organisatie van een overleg dat 4-5x per jaar bijeenkomt. Dhr. Vendrik richt dit overleg 
naar eigen inzicht in en het secretariaat dat hem ondersteunt zorgt ervoor dat verschillende 
partijen betrokken en verbonden worden.  

• Organisatie (en uitvoering) van een programma gericht op burgers in Nederland met 
minder vertrouwen en/of verbondenheid met de klimaattransitie. Dhr. Vendrik verzamelt 
informatie over o.a. wat deze groep mensen nodig heeft om vertrouwen te krijgen en waar 
zij zelf denken een rol in kunnen spelen; 

• Bevordering van de maatschappelijke dialoog over de klimaattransitie, waarbij wordt 
voortgebouwd op activiteiten die door het huidige secretariaat van het Voortgangsoverleg 
de afgelopen jaren zijn georganiseerd. Dit houdt in ieder geval in de organisatie van de 
jaarlijkse Dag van het Klimaatakkoord. Als onderdeel hiervan zou ook een klimaat-
‘roadshow’ kunnen worden georganiseerd, alsook de deelname aan congressen en 
seminars.  

• Dhr. Vendrik werkt de komende 2 maanden een startdocument uit waarin deze 
werkzaamheden, alsmede de vormgeving van het overleg/de overleggen verder is 
uitgewerkt.  

Verantwoording en reguliere overleggen  

Dhr. Vendrik: 



• legt eens per jaar publiek verantwoording af met een korte appreciatie van de staat van de 
transitie en verslag van werkzaamheden;  

• voert regulier overleg met de coördinerende minister voor Klimaat en Energie (ca. 4x per 
jaar) en voor het klimaatbeleid verantwoordelijk vakministers. 

• voert regulier overleg met relevante (geïnstitutionaliseerde) partijen—zoals de 
Uitvoeringsoverleggen per sector, Raad van State, PBL en Klimaatraad (i.o.)—om 
voortgang te bespreken en knelpunten en kansen te identificeren en te agenderen. 

• neemt deel aan het overleg met de voorzitters van het Overlegorgaan Fysieke 
Leefomgeving (OFL).  

• is (zonodig en desgevraagd) beschikbaar voor toelichtingen aan het parlement. 
• is (zonodig en desgevraagd) beschikbaar voor toelichtingen aan media. 

Benoeming en ondersteuning  

Dhr. Vendrik 

• is onafhankelijk en wordt door het kabinet benoemd voor een periode tot een halfjaar na 
aantreden van een nieuw kabinet; 

• richt naar eigen inzicht ondersteuning en werkzaamheden in en stelt daartoe een 
programma op, na overleg met de minister voor Klimaat en Energie; 

• wordt ondersteund in zijn werkzaamheden door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving 
(OFL).  

Evaluatie  

• Er vind jaarlijks een overleg met de minister voor Klimaat en Energie plaats over de 
resultaten. 

• Na twee jaar volgt een korte externe evaluatie van de functie in de context van de gehele 
klimaat-governance.  

• Na de betreffende termijn wordt de functie in huidige vorm opgeheven, tenzij anders wordt 
besloten door de minister voor Klimaat en Energie. 

 


