Functiebeschrijving Coöperatieve Projectontwikkelaar
De lokale energiecoöperaties in de provincie Utrecht zitten vol ambitie. Dit vertaalt zich in een groot
aantal kansen en projecten voor duurzame energieopwekking en de warmtetransitie die coöperatief
worden opgepakt. Voordeel van de coöperatieve aanpak is het maatschappelijk ondernemen, gericht
op lokaal eigendom, draagvlak, inclusiviteit, ruimtelijke inpassing, meer groen en biodiversiteit.
Het Projectbureau Energie van Utrecht, onderdeel van de gelijknamige koepelcoöperatie, is opgericht
vanuit de in de provincie gevestigde energiecoöperaties. Doel is het bieden van professionele
ondersteuning bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, alsmede het verzorgen van
financiële borging van de ontwikkelfase van windmolens, zonnevelden en warmteprojecten. Het
deskundige team van het Projectbureau richt zich op de ondersteuning van de inmiddels meer dan 25
lokale energiecoöperaties in zon-, wind- en warmteprojecten. Met de NMU is een krachtige
samenwerking aangegaan om gemeenten en lokale energiecoöperaties met raad en daad bij te staan,
zodat zij een belangrijke rol spelen in het realiseren van de doelstellingen van de RES.
Binnen het Projectbureau maken we voor de functie Coöperatief Projectontwikkelaar onderscheid
tussen junior, medior en senior niveau. Een medior Projectontwikkelaar is in staat zelfstandig een
gemiddeld-complex zon-, wind- of warmteproject te leiden. Daarbij wordt uitgegaan dat je
voldoende projectmanagement kennis en ervaring hebt in de breedte en expert bent in minimaal
één kennisgebied. Bij complexe vragen over andere kennisgebieden kun je bij collega’s terecht die
je graag helpen, net zoals jij anderen helpt met jouw kennis en ervaring. Onderstaande
functiebeschrijving beschrijft een Coöperatieve Projectontwikkelaar op medior niveau.
Het Projectbureau is ook op zoek naar Projectontwikkelaars op junior niveau, die goed in staat zijn
onder begeleiding een zon-, wind- of warmteproject te leiden. Door te ‘leren door te doen’ in
bestaande projecten ontwikkelt een junior zich naar verwachting binnen enkele jaren naar het
medior-niveau.
Een senior Projectontwikkelaar is een ervaren medior die ook in staat is andere
Projectontwikkelaars te coachen en te ontwikkelen naar een hoger niveau. Ook kan een senior
Projectontwikkelaar gespecialiseerd zijn in een bepaald kennisgebied, waarin hij/zij zo goed is dat
Projectontwikkelaars van binnen en buiten de provincie geregeld contact met hem/haar zoeken voor
state-of-the-art kennis en ervaring.

Functie Coöperatief Projectontwikkelaar
Ben jij de ondernemende en resultaatgerichte Coöperatief Projectontwikkelaar die haar/zijn mouwen
opstroopt om complexe coöperatieve projecten op het gebied van zon, wind en/of warmte te
ontwikkelen en tot een goed einde te brengen? Ben jij intrinsiek gemotiveerd in de coöperatieve
beweging van de energietransitie? Doe je mee in het team van het Projectbureau dat door het delen
van kennis en ervaring, met veel enthousiasme en plezier, de provincie Utrecht duurzamer, groener
en socialer maakt?

Doel Projectmanager
Zelfstandig leiden van de ontwikkeling en realisatie van coöperatieve projecten op het gebied van zon,
wind, warmte en/of andere onderwerpen binnen de energietransitie.
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Verantwoordelijkheden
●

●

●
●

Ontwikkelen en realiseren van coöperatieve projecten op het gebied van zon, wind, warmte of een
ander onderwerp binnen de energietransitie door deze te structureren, te organiseren, aan te
sturen en te evalueren.
Managen van projectactiviteiten op het gebied van zon, wind, warmte of een ander onderwerp
binnen de energietransitie, inclusief:
- Ondersteunen van bewonersparticipatie vanuit lokale energiecoöperaties;
- Vertalen van beleidskeuzes in concrete projectplannen met bijbehorend plan van aanpak;
- Opstellen, begrijpen en bewaken van business cases;
- Uitvoeren van haalbaarheids- en andere studies, zoals milieueffectrapportages;
- Opstellen van budgetten en plan van aanpak tav te realiseren installaties, communicatie
en omgevingsmanagement;
- Inschrijven op gemeentelijke aanbestedingen;
- Subsidieaanvragen (bijv. SDE);
- Communicatie over projectdoelstellingen en maatschappelijke gevoeligheden;
- Ruimtelijke inpassing;
- Ontwerp van installatie layouts en netaansluiting;
- Inkoop van onderdelen, producten en grond;
- Uitbesteden van werkzaamheden;
- Contracteren;
- Stakeholdermanagement, inclusief het uitvoeren van lobbywerkzaamheden voor de
coöperatie en het project;
- Bewaking van de voortgang en planning van het project;
- Het in kaart brengen, monitoren en mitigeren van risico’s;
- Realisatie van installaties;
- Exploitatie van installaties.
Leidinggeven aan het projectteam van specialisten en projectmedewerkers in samenwerking met
de lokale energiecoöperatie en andere partners.
Constructief samenwerken met opdrachtgevers, (internationale) leveranciers, adviesbureaus,
partners, eindgebruikers, overheden en andere stakeholders, gericht op effectieve besluitvorming.

Resultaatgebieden
●

Coöperatieve projecten volledig realiseren conform planning en binnen het beschikbare budget.

Kennis en ervaring
De Projectmanager heeft vakkennis op het gebied van:
● Bewonersparticipatie, vanuit
- Aantoonbare ervaring binnen de coöperatieve beweging, bij voorkeur zelf lokaal actief in
een coöperatie;
- Het samenwerken en communiceren met bewoners om wiens buurt het gaat;
- Verandermanagement en communicatie;
● Energie-oplossingen, inclusief
- Aantoonbare ervaring met technieken op het gebied van wind, zon en/of warmte;
- Aantoonbare resultaten gerealiseerd op het gebied van wind, zon en/of warmte;
- Ruimtelijke ontwikkeling (RO);
● Projectmanagement, inclusief
- Meer dan 3 jaar ervaring met het succesvol, zelfstandig leiden en afronden van
soortgelijke projecten, inclusief:
- Minimaal één project geheel doorlopen als verantwoordelijke;
- Ervaring in één of meerdere ‘eigen’ specialisme(n);
● Financiële, fiscale en juridische zaken, inclusief
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●

●

- Business cases;
- Financieringen via eigen vermogen en vreemd vermogen;
Stakeholdermanagent vanuit
- Een actueel netwerk op het gebied van energiecoöperaties, gemeenten, grondeigenaren,
geldverstrekkers en andere partijen;
- Aantoonbare resultaten gerealiseerd vanuit complexe besluitvormingsprocessen;
HBO/WO werk en denkniveau.

Competenties
●
●
●

Samenwerken en overtuigingskracht
Resultaatgerichtheid
Willen, kunnen, durven én doen

Bijdrage van Energie van Utrecht aan de energietransitie
De omslag naar een duurzame energievoorziening in de provincie Utrecht wordt een succes als
burgers, boeren en lokale ondernemers goed betrokken zijn. Energie van Utrecht staat voor
eigenaarschap in de energietransitie. Wij verenigen ons binnen lokale energiecoöperaties, en die
verenigen zich weer binnen Energie van Utrecht. Samen zijn we sterk, krachtig en invloedrijk genoeg
om een eerlijk en schoon energiesysteem te realiseren. We bundelen onze krachten en nemen zelf de
handschoen op. Door samen te werken geven we lokale kracht een stem op regionaal niveau en in de
provincie. Door ons te verenigen beschikt iedere energiecoöperatie over voldoende kennis en kapitaal
om hun projecten met lokaal eigendom te laten slagen.

Plaats in de organisatie
Je bent lid van het Projectteam van het Projectbureau Energie van Utrecht en je rapporteert direct aan
de directeur. Je werkt samen met collega projectontwikkelaars met wie je kennis en ervaring deelt,
met het kleine team van de backoffice en met de energiecoöperaties die lid zijn van de
koepelcoöperatie Energie van Utrecht.

Vergoeding
De vergoeding van de functie is afhankelijk van relevante kennis en ervaring op het gebied van
coöperatieve projectontwikkeling in zon, wind en/of warmte. In onderling overleg bespreken we de
minimale (parttime) tijdsbesteding die je beschikbaar hebt en het maximaal aantal uren dat je kunt
inzetten. En ook bespreken we of je als ZZP-er start, via een payroll-bedrijf of (op termijn) bij het
Projectbureau in dienst komt.

Standplaats werkzaamheden
Projectbureau Energie van Utrecht heeft de beschikking over een inspirerende, eigentijdse werkplek
bij UCo (https://www.utrechtco.nl/) op de 2de Daalsedijk 6A in Utrecht. In overleg wordt voornamelijk bij
de opdrachtgever en deels ook thuis gewerkt. I.v.m. corona wordt momenteel vooral vanaf huis
gewerkt.

Manier van werken bij het Projectbureau Energie van Utrecht
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●
●
●

We hebben vertrouwen in je verantwoordelijkheidsgevoel. Dit vertaalt zich naar veel vrijheid om je
werk te doen zoals jou dat goed dunkt.
Je werkt in een enthousiast team van intrinsiek gemotiveerde mensen.
Zodra corona het toe laat organiseren we regelmatig interessante en gezellige bijeenkomsten met
je team en anderen bij UCo.

Bescherming persoonsgegevens
Energie van Utrecht beschermt de persoonsgegevens die worden verstrekt. Bij het verwerken van
deze gegevens respecteren wij je privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Contact
Heb je vragen? We helpen je graag. Neem contact op met Fanny Claassen (directeur) via 06
31771169.

Interesse?
Stuur je CV en motivatie naar fanny@energievanutrecht.nl.
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