Vacature coördinator ledenparticipatie BENG! (freelance)
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.
Om onze leden actiever te kunnen inzetten voor de coöperatie zijn we opzoek naar een;
Coördinator leden-participatie (freelance). Bij een eind vorig jaar gehouden enquête
hebben leden aangegeven zich actiever te willen inzetten voor de coöperatie. Om daar
invulling aan te geven zet het bestuur van BENG! deze vacature uit.
De taakomschrijving
Als coördinator:
• Werf je vrijwillige inzet door actief betrokken te zijn bij de leden.
• Ben je het eerste aanspreekpunt voor de leden van BENG! die zich vrijwillig voor de
coöperatie willen inzetten
• Onderzoek en bespreek je met deze leden waarvoor ze ingezet willen worden en
verbind/koppel je hen met andere leden t.b.v. samenwerkingsmogelijkheden.
• Begeleid en ondersteun je de vrijwillige activiteiten van de leden en stel je met regelmaat
het bestuur op de hoogte over de vorderingen van die activiteiten/projecten.
• Draag je er zorg voor dat de leden elkaar weten te vinden en beschikken over relevante
informatie.
• Zorg je voor een goede registratie van de ledenteams en hun bijdrage.
• Organiseer je bijeenkomsten voor leden.
Wat verwachten we van je
• Je hebt ervaring als coördinator/begeleider.
• Je hebt affiniteit met vrijwilligersorganisatie.
• Je werkt zelfstandig.
• Je vindt het leuk en hebt ervaring met werken met vrijwilligers.
• Je hebt voldoende flexibele tijdsbesteding voor de werkzaamheden die zich verspreiden
over uurtjes per week/periode en met name in de avonduren.
• Je bent woonachtig in of vlak bij de gemeente De Bilt.

Wat bieden wij
• Een zelfstandige uitdaging met de mogelijkheid om onderdelen van je rol zelf vorm te
geven.
• Je werkt met een leuke groep (vrijwillige)medewerkers en leden van BENG!
• In een gesprek willen we graag het aantal uren voor deze opdracht nader bepalen.
Ben je een netwerker en word je blij van organiseren, plannen en communiceren met diverse
groepen vrijwilligers? Dan is dit jouw uitdaging!
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, uiterlijk16 augustus
2020, naar Nicole van Overbeek (nicole@beng2030.nl, 06-11537167). Nicole is ook de
contactpersoon voor verder informatie.

