
Vacature Jong RES Coördinator 
  

- Ben jij tussen de 18 en 35 jaar? 
- Heb jij professionele communicatieve vaardigheden en kan jij je staande houden in verhitte discussies? 
- Ben je betrokken bij de energietransitie en voel je de urgentie? 
- Heb jij gevoel voor het politieke spel en heb je ervaring hierin? 
- Kan jij probleemoplossend en verbindend denken? 
- Wil je de stem van jongeren vertegenwoordigen in een politiek beladen context? 
- Vind jij het leuk om jongerenvertegenwoordiging te coördineren? 
- Solliciteer dan voor Jong RES Coördinator bij Jong RES Nederland! 

  
Wat is Jong RES Nederland? 
Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES) is opgericht naar aanleiding van de             
onderhandelingen omtrent het Klimaatakkoord. Op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen is            
Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van               
duurzame elektriciteit en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Lees hier meer over de RES. 
Jong RES Nederland is een nieuw gezamenlijk initiatief van de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat en                 
Energie Koepel (KEK). De missie van Jong RES Nederland is om jongerenparticipatie voor de RESsen te                
bevorderen en te organiseren voor jongeren en young professionals. JKB is de koepelorganisatie van 72               
jongerenorganisaties die de stem van jongeren verankert in klimaatbeleid, KEK is de stichting voor young               
professionals voor een duurzame toekomst met momenteel 500 ambassadeurs. JKB en KEK hebben beiden              
deelgenomen aan de hoofdtafel en sectorale tafels van het Klimaatakkoord. Daarom zullen ze zich ook ten volle                 
inzetten voor een succesvolle uitvoering van de overeengekomen afspraken en voor de noodzakelijke             
jongerenparticipatie in de uitvoering. Jong RES Nederland zelf heeft een zetel in het Nationale              
Programmaraad-overleg om de stem van jongeren te waarborgen. 
  
Wat ga je doen? 
Bij elke RES regio willen wij een Jong RES vertegenwoordiger aan tafel. De Jong RES coördinator is 
verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van lokale Jong RES-vertegenwoordigers in jouw regio 
(3-8 RES regio’s). Als Jong RES coördinator ben jij een belangrijke schakel tussen verschillende stakeholders, 
zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van nationale en regionale ontwikkelingen op het gebied van politiek en 
de RES’en, en draag je er zorg voor dat de lange termijn visie van Jong RES wordt gewaarborgd. Dit doe je op 
basis van de volgende concrete taken: 

- Je ontwikkelt een kennisstructuur en communicatielijn tussen de coördinatoren van elke RES, en 
vertegenwoordigers van Jong RES, en zorgt dat deze wordt uitgedragen. 

-       Je bouwt en onderhoudt je relaties met de belangrijkste stakeholders binnen de RES’en in jouw 
regio, waaronder de accounthouders vanuit NPRES. 

-      Je stemt je werkzaamheden af met de Jong RES werkgroep en neemt deel in de stuurgroep Jong 
RES met de andere 4 coördinatoren en de vertegenwoordigers van JKB en KEK.  

- Je helpt mee om de Jong RES vertegenwoordigers aan te nemen en bekendheid te creëren van 
Jong RES Nederland in jouw werkgebied.  

 
Wie zoeken wij?  
We zoeken voor elk van de 5 RES-gewesten (Noord, Oost, Zuid, West, Midden) 1 Jong RES Coördinator. 

- Je bent organisatorisch sterk en kan goed zelfstandig werken 
- Je hebt passie voor duurzaamheid, de energietransitie en de betrokkenheid van jongeren bij deze 

onderwerpen 
- Je vindt dat jongeren mee mogen en moeten praten over hun toekomstige energievoorziening 
- Je hebt affiniteit met leiding geven en/of het ondersteunen en coördineren van een  groep jongeren  
- Je weet waar politieke gevoeligheden liggen, en bent niet bang om politiek beladen dossiers 

bespreekbaar te maken. 
- Je weet hoe je strategisch verschillende stakeholders kan inzetten 
- Je affilieert je niet (actief) met specifieke politieke partijen 
- Je komt uit de regio of kent de regio goed en weet wat de issues zijn.  

https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx


- Je bent gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 12 maanden. 
  
Enthousiast geworden? Stuur dan voor 21 februari 23.59 jouw cv en motivatiebrief naar 
JongRESNederland@gmail.com. Geef in je motivatiebrief aan in welk van de 5 gewesten jij Jong RES 
Coördinator zou willen worden. De gesprekken zullen plaatsvinden op de volgende data: 
  
Account RES-regio’s Data 
Noord Drenthe, Friesland, Groningen 5 maart, 18:00 - 20:00, Zwolle 
Zuid Zuid-Limburg, West-Brabant, Noordoost Brabant, 

Noord- en Midden Limburg, Metropoolregio 
Eindhoven, Hart van Brabant 

28 Februari, 12:00-17:00, Provinciehuis 
Den Bosch 

Oost Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Foodvalley, 
Noord-Veluwe, Fruitdelta Rivierenland, Cleantech 
Regio, Twente, West-Overijssel 

24 februari, 18:00 - 20:00, Arnhem  

West Alblasserwaard, Drechtsteden, 
Goeree-Overflakkee, Holland Rijnland, Hoeksche 
Waard, Midden-Holland, Rotterdam-Den Haag, 
Zeeland 

27 februari, 18:00 - 20:00, Utrecht 

Midden U10/U16, Noord-Holland Noord, Noord-Holland 
Zuid, Flevoland, Amersfoort 

25 februari,  18:00 - 20:00, Utrecht 

 


