Curriculum Vitae
Madeleen Helmer
Madeleen.helmer@klimaatverbond.nl
tel. 06-13.55.86.88

Profiel
Madeleen is sinds 1987 een gedreven en creatieve pionier op klimaatgebied. Agenderen, bewustwording
vergroten, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en organiseren, van lokaal naar internationaal,
toewerkend naar nieuw beleid en ruimte creëren voor veelbelovende initiatieven en programma’s. Werkend
vanuit maatschappelijke organisaties, gericht op samenwerking met overheden, bedrijven en andere
maatschappelijke organisaties. Diep overtuigd van het belang van netwerken en samenwerking, en van
volhouden. Generalist die de vakdeskundigen erbij haalt. Oog voor detail, blik op het grotere verhaal. Vriendelijk
prikkend in vanzelfsprekendheden en routines. Op de vrouw af –al is het vaker een man in dit werkveld.
Werkervaring
April 2015-heden: Projectleider klimaatadaptatie Klimaatverbond Nederland (KVN)
Nieuw werkveld voor KVN.
o

o

o
o
o

2015: Onderzoek (met master student Niels Tijhuis van Universiteit van Utrecht) naar stand
van zaken rond adaptatie bij de 150 lid gemeenten. Respons van ruim 80 gemeenten. Eerste
Nederlandse onderzoek op deze schaal. Publicatie: ‘Voetje voor Voetje’
2016: Organisatie workshops voor decentrale overheden, veiligheidsregio’s en andere
partijen over o.a. lokale hitteplannen, teken (ziekte van Lyme), extreem weer en
evenementen, ‘welkom in het nieuwe klimaat’. Bij elk onderwerp zijn nieuwe partners
gezocht.
Netwerkbijeenkomsten rond hitte (met RIVM, GGDs, Rode Kruis, Hogeschool van
Amsterdam), de ‘dialoog wateroverlast’ (met UvW, St. Rioned, verzekeraars)
Aangaan en versterken netwerken met o.a. GGDs, (Z)LTO, Operatie Steenbreek en
veiligheidsregio’s.
Met de partners van de Klimaatcampus (Org-ID, Platform 31) adviseur van de Nationale
Klimaatadaptatie Strategie (NAS) en met een breed consortium deelnemend aan het
klimaatadviesteam van MinIenW.

15 November 2014-1 april 2015: Vervangend directeur St. Klimaatverbond Nederland (vanwege
zwangerschapsverlof)
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Bijgedragen aan de organisatorische transitie binnen KVN om de in het verleden ontstane en
uit elkaar gegroeide stichting en vereniging weer samen te brengen en om samenhang binnen
het team en de strategische aansturing te versterken.

1 November 2013-15 November 2014: mantelzorger
1 februari 2001-1 November 2013: Achtereenvolgend: oprichter, hoofd en director policy and communication
Internationale Rode Kruis/Rode Halve Maan Klimaatcentrum
o
o
o

o

o
o

o

o

o
o

o

o
o

o

2001: Agendering klimaatadaptatie en ontwikkeling pre-businessplan voor klimaatactiviteiten
voor het Rode Kruis
2002: Oprichting Internationale Rode Kruis/Rode Halve Maan Klimaatcentrum, gehuisvest bij
het Nederlandse Rode Kruis, als expertise centrum voor de internationale RK beweging.
2002-2011: (als leidinggevende) Ontwikkeling internationaal team (17 medewerkers);
programma-ontwikkeling met 40 RK nationale verenigingen in ontwikkelingslanden;
ondersteuning RK verenigingen in 10 OECD landen bij het integreren van klimaatrisico’s in
programma’s en strategieën en fondsenwerving daarvoor; fondsenwerving voor
klimaatcentrum ( 17 financiële partners in 2011); vele publicaties waaronder de RC Climate
Guide –het eerste internationale klimaatadaptatie handboek voor lokale gemeenschappen in
ontwikkelingslanden-(2007). Zie verder jaarverslagen 2006-2011 van RC/RC Climate Centre.
2002-2007 Agendering adaptatie voor ontwikkelingslanden in UNFCCC verband, vooral
deelname aan en/of organisatie van workshops, presentaties en tekstsuggesties voor
beleidsstukken (gericht op diverse OS ministeries in OECD landen, Europese Commissie,
Wereldbank, UNFCCC delegaties).
Bijdragen aan OECD e.a. rapport: Poverty and climate change (2003)
2003-2006: Agendering van noodzaak financiering OS landen bij adaptatie, in 2006
initiatiefnemer van het door NL, UK, CH gefinancierde Wereldbank rapport ‘ The Economics
of Adaptation’ (2011) (eerste versie gepresenteerd in de aanloop naar COP 15, 2009). Dit
rapport had grote invloed op UNFCCC besluit om vanaf 2020 jaarlijks klimaatprogramma’s van
OS landen met $100miljard te ondersteunen.
2001-2010: Agendering belang van meer internationale kennisontwikkeling over klimaat en
extreem weer, leidend tot het IPCC SREX report (2012); deelname aan de IPCC commissie die
de internationale auteurs selecteerde.
2004 Initiatiefnemer (samen met WNF) tot de HIER klimaatcampagne in Nederland waar 40
NGO beneficiënten van de Postcodeloterij drie jaar aan deelnamen. Naar aanleiding van dit
initiatief
zijn
vrijwel
alle
betrokken
natuurbeschermingsorganisaties
en
ontwikkelingsorganisaties gestart met het thema klimaatadaptatie.
2005: Initiatiefnemer Nationaal Hitteplan in Nederland.
2007: Verklaring over klimaatverandering voorbereid voor de Internationale Rode Kruis
Conferentie (deelnemers: 185 nationale RC verenigingen en staten). Deze verklaring pleit o.a.
voor terugdringing broeikasgassen.
2008: N.a.v. het UNFCCC Bali-mandaat (2007) waar adaptatie voor het eerst als volwaardige
tweede pijler –naast mitigatie- aan de onderhandelingen werd toegevoegd: organisatie en
secretariaat van de IASC taskforce on climate change (IASC is het internationale
samenwerkingsverband van humanitaire organisaties -VN en NGO’s) met als doel de
ervaringen, visie en kennis van humanitaire organisaties in te brengen in de vormgeving van
het UNFCCC adaptatie-akkoord. 2010 succesvol afgerond: veel voorstellen herkenbaar in
Cancun Adaptation Framework.
Ervaringen met het faciliteren van panels, waaronder high level panels (ministerieel niveau)
2011: Teruggetreden als hoofd vanwege voorbereiding – namens het NL Rode Kruis, i.s.m.
tien andere partijen- van het project ‘Great Green Wall’ voor het Droomfonds van de
Nationale Postcode loterij (project haalde de finale).
2012: Na sabbatical teruggekeerd bij RC Climate Centre als director Policy and
Communications.
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1993-2001: hoofd European Centre on Pacific Issues, gehuisvest bij ICCO
o

o

o

o

o

1995-1999: Bijgedragen aan versterken van de NGO-positie in het post-Lomé (Cotonou)
verdrag tussen de ACP-landen en de EU. Resultaat: 15 % van financiering uit EDF voor ‘nonstate actors’.
1994 Initiatief tot de documentaire ‘Canary in the Coalmine’, een van de eerste internationale
documentaires over de gevolgen van klimaatverandering voor de Pacific, i.s.m. o.a. Baud
Schoenmakers (nu Synergos), première op UNFCCC COP 1 in Berlijn (1995).
1995: Organisatie (ism de Wereldraad van Kerken, Greenpeace, WWF en Friends of the Earth)
van rondreis van twee ambassadeurs van de kleine eilandstaten om AOSIS protocol voor het
UNFCCC te presenteren bij like-minded EU landen. Deze activiteit leidde tot doorrekening van
het AOSIS protocol voor de EU landen, uitgevoerd door Universiteit Utrecht, wat leidde tot
verdieping en verscherping van de EU onderhandelingspositie in Kyoto (1997).
1995: Initiatief, i.s.m. de Wereldraad van Kerken, uitgevoerd door de Wageningen
Universiteit, tot het eerste grootschalige sociologisch onderzoek onder de Polynesische
werknemers van het Franse kernproevenprogramma in Frans Polynesië. Publicatie Moruroa
and us (1997).
Doorlopend: Organisatie jaarlijkse Europese netwerkbijeenkomsten, informatie en
netwerkactiviteiten.

1985-1987: werkzaam bij Greenpeace NL voor de Pacific campagne (part time) 1985-1993: werkzaam bij ICCOsecretariaat Nederlandse Pacific Werkgroep (part time)
Opleidingen:
1982-1985: School voor de Journalistiek, Utrecht
1970-1976: HAVO Canisius College-Mater Dei, Nijmegen
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