Vacature bestuurslid participatie BENG!
BENG! is de energiecoöperatie van, voor en door inwoners en ondernemers van gemeente De Bilt.
Ons doel is een energieneutrale gemeente in 2030. Dat betekent dat we dan net zoveel energie
lokaal en duurzaam opwekken als we met elkaar in de gemeente verbruiken.
De energietransitie krijgt vorm in voor- en achtertuinen, op land en dak. En door besparingen thuis
en op het werk. Met opwekprojecten in de eigen buurt. Met andere warmtebronnen en met
elektrisch vervoer. In onze directe omgeving dus. Deze ontwikkelingen gaan snel. BENG! organiseert
acties en campagnes voor leden (ruim 400) en niet-leden en betrekt ze zo bij de ontwikkelingen en
mogelijkheden in de gemeente De Bilt.
Voor het behalen van onze doelstellingen is actieve inbreng en deelname van inwoners, bedrijven en
sociale netwerken in de zes kernen van onze gemeente nodig. Net als een actief contact met collegacoöperaties in het land. Daarom zoekt BENG! ter versterking van haar bestuur een enthousiast
bestuurslid participatie. Een nieuwe rol binnen het huidige bestuur.
Wie ben jij?
Je weet hoe je de verschillende doelgroepen kunt betrekken bij de doelstellingen van BENG! Je weet
hoe je de actieve bijdrage van deze doelgroepen binnen de coöperatie kunt verhogen. Je hebt de
kennis en ervaring om vorm te geven aan het beleid en sturing aan de uitvoering om de
doelstellingen t.a.v. participatie te bereiken.
Je draagt zorg voor het bevorderen en faciliteren van samenwerking met verschillende vrijwilligersen belangengroepen. Je geeft leiding aan de coördinator ledenparticipatie, die speciaal voor dit doel
geworven wordt. En je werkt nauw samen met marketing en communicatie en de groep enthousiaste
en kundige energieambassadeurs.
Overige taken:
• Actief participeren in het BENG! bestuur: vergaderfrequentie 11x per jaar.
• Verbreden van de expertise binnen de coöperatie om betrokkenheid van inwoners, bedrijven
en instellingen bij de energietransitie te vergroten.
• Contacten onderhouden in de zes kernen.
• Contacten onderhouden met collega-coöperaties.
Profiel:
• Communicatief.
• Flexibel en enthousiast.
• Initiatiefrijk.
• Teambuilder.
Alle werkzaamheden (vergaderen en bijeenkomsten) vinden vooral plaats in avonduren De functie is
onbezoldigd. Reiskosten en gemaakte kosten die de coöperatie ten goede komen, kunnen
gedeclareerd worden.
Op onze site, www.beng2030.nl, lees je veel meer over BENG! Interesse gekregen of nieuwsgierig
geworden? Stuur je cv met motivatie zo spoedig mogelijk, uiterlijk 16 augustus 2020, naar Nicole van
Overbeek (nicole@beng2030.nl, 06-11537167). Nicole is ook de contactpersoon voor verder
informatie.

