
Vacature   Bestuur   KEK   –   Strategie  
We   need   you!  
KEK  én  het  Klimaatakkoord  zijn  in  2020  een  nieuwe  fase  ingegaan,  namelijk  de  uitvoering  van  alle                 
klimaatafspraken.  Het  bestuur  van  KEK  hee�  de  prach�ge  uitdaging  om  hierop  in  te  spelen.  KEK  is                 
inmiddels  uitgegroeid  tot  een  volwassen  organisa�e,  maar  de  uitdaging  om  jongeren  een  stem  te  geven                
is  groter  dan  ooit.  Het  is  nu  zaak  om  de  beweging  verder  te  professionaliseren,  onze  invloed  op  het                   
klimaat-  en  energiebeleid  verder  uit  te  bouwen  en  de  toekomst  van  KEK  te  bestendigen.  Als  netwerk  van                  
gemo�veerde  vrijwilligers,  die  in  hun  dagelijks  werk  bijdragen  aan  de  klimaat-  en  energietransi�e,              
hebben  we  de  uitdaging  en  verantwoordelijkheid  om  onze  stempel  te  drukken  op  de  uitvoering  van  het                 
klimaatakkoord.  Want  juist  in  de  uitvoering  moeten  alle  grote  woorden  werkelijkheid  worden.  De  jong               
professional  van  nu  speelt  daar  de  aankomende  jaren  een  cruciale  rol  in.  Wij  hebben  jou  nodig  om  onze                   
plannen   te   realiseren!  
 

Func�e:    Bestuurslid   Strategie  

KEK  is  op  zoek  naar  een  volgend  bestuurslid  Strategie  die  KEK  in  een  nieuwe  fase  wil  brengen.  Gee�  het                    
jouw  energie  om  na  te  denken  over  de  strategie  van  KEK  en  het  coördineren  en  verbinden  van  alle                   
sectorleads?  Dan  zoeken  wij  jou.  Als  Bestuurslid  Strategie  ben  je  verantwoordelijk  voor  het  uitze�en  van                
de  strategie  en  het  verbeteren  van  de  organisa�e  waardoor  500+  ambassadeurs  binnen  KEK  in  meer  of                 
mindere  mate  betrokken  worden  bij  KEK  en  zich  eenvoudig  kunnen  inze�en  voor  de  organisa�e.  Denk                
aan  digitale  tools,  laagdrempelige  werkvormen  en  processen  voor  het  delen  van  kennis  en  kunde.               
Daarnaast  ben  je  de  contactpersoon  naar  de  sectorleads,  om  samen  met  hen  nieuwe  ini�a�even  te                
ini�ëren  en  te  faciliteren  voor  KEK-ers  in  de  verschillende  sectoren.  Je  hebt  het  overzicht  en  zorg  je  voor                   
cross-sectorale  samenwerking.  Tot  slot  ben  je  ook  samen  met  de  voorzi�er  verantwoordelijk  voor  de               
public   affairs   agenda   van   KEK.  
 
Je  bent  iemand  die  op  strategisch,  opera�oneel  en  tac�sch  niveau  werkt.  Je  bent  van  nature                
nieuwsgierig  en  al�jd  op  zoek  naar  manieren  om  de  organisa�e  (processen,  manieren  van  werken,  etc)                
verder  te  innoveren  en  te  verbeteren.  Hierbij  geldt  dat  allerbelangrijkste  is  dat  je  in  staat  bent  om  intern                   
personen  in  hun  kracht  te  ze�en,  te  mo�veren  en  te  verbinden.  Het  creëren  van  een  veilig  cultuur  waar                   
eigen   ini�a�ef   ges�muleerd   wordt   is   hierbij   het   uitgangspunt.  
 
Taken:  

● De   KEK   organisa�estructuur,   interne   processen   en   manieren   van   werken   opze�en   en   verbeteren;  
● Binnen   KEK   netwerken   en   processen   opze�en   om   mensen   met   elkaar   te   verbinden;  
● De   sector   leads   coördineren   en   verbinden;  
● Met   de   voorzi�er   de   public   affairs   agenda   managen.  

 
Jij   bent:  

● Een   young   professional   die   ervaring   hee�   als   bestuurder   in   andere   organisa�es;  
● Iemand   met   ideeën   over   strategieën   en   organisa�estructuren;  
● Een   coördinator,   verbinder   en   de   aanjager   voor   nieuwe   ini�a�even   van   de   sectorleads;  
● Gecommi�eerd   en   gemiddeld   ~6-   8   uur/week   beschikbaar   voor   minimaal   een   heel   jaar.  

 
 



 
Wij   bieden:  

● Een   organisa�e   met   gedreven   ambassadeurs   en   bestuur,   klaar   om   een   bijdrage   te   blijven   leveren  
aan   het   versnellen   van   de   transi�e;  

● Netwerk   van   young   professionals   die   staan   te   springen   om   mee   te   beslissen   over   hoe   de  
doelstellingen   uit   het   klimaatakkoord   daadwerkelijk   gehaald   gaan   worden;  

● Gave   kansen   om    de   stem   van   young   professionals   in   het   klimaatakkoord   te   krijgen;  
● Nieuwe   inspira�e   en   inzichten   doordat   we   young   professionals   uit   diverse   sectoren   bij   elkaar  

brengen   en   met   elkaar   in   debat   laten   treden;  
● Een   professioneel   maar   gezellig   bestuur   die   naast   vergaderen   ook   samen   een   biertje   kunnen  

drinken.   
 
Geïnteresseerd?  
Ben   jij   het   gemo�veerde   bestuurslid   waar   wij   naar   zoeken?   Wacht   niet   langer   en   laat   het   ons   weten   door  
een   email   te   sturen   naar    sollicita�es@klimaatenergiekoepel.nl    met   jouw   cv   en   mo�va�ebrief   voor   12   juli  
2020.   Wil   je   eerst   nog   meer   weten   over   de   func�e   of   heb   je   vragen.   Neem   dan   contact   op   met   het  
bestuur   via   app   of   email   ( email   adressen   bestuur ).   We   lichten   graag   de   func�e   dan   verder   toe   in   een  
persoonlijk   gesprek.   

mailto:sollicitaties@klimaatenergiekoepel.nl
https://www.klimaatenergiekoepel.nl/over-kek

