
 

VACATURE  LOKALE PROJECTLEIDERS VOOR COÖPERATIEVE ONTWIKKELING WIND-/ZONPROJECTEN 

Provincie Limburg maakt mogelijk dat REScoop Limburg, Energie Samen en NMFL lokale energie 

initiatieven kunnen ondersteunen die coöperatief projecten met windmolens en/of zonnevelden 

willen ontwikkelen. Hiertoe kunnen projecten zich nu aanmelden (stuur een mailtje aan 

har.geenen@home.nl) en wordt een selectie gemaakt voor ondersteuning in de eerste fase. Deze 

ondersteuning bestaat uit advies van en meewerken door een ervaren ontwikkelaar bij het initiatief. 

Een lokale projectleider wordt ‘on the job’ opgeleid gedurende deze periode. Indien deze persoon zich 

ook meldt als projectleider en geselecteerd wordt voor de (gratis) opleiding, kan na afronding van de 

opleiding de inzet van deze persoon vergoed worden.  

 

Momenteel loopt de selectieprocedure voor lokale projectleiders die kunnen gaan deelnemen aan 

een opleidingstraject. De eisen die aan projectleiders gesteld worden, zijn als volgt: 

 

Beoogd lokaal projectleider 

 

Kennis en kunde  

• heeft al expertise op deelgebied in huis  

• is in staat om zich basiskennis m.b.t. ontwikkelen duurzame energie zich eigen te maken  

• is in staat om aanvullende kennis te verkrijgen en in te zetten  

• heeft zakelijk inzicht en kan met begrotingen en businesscases omgaan  

• is HBO / academisch geschoold  

• heeft projectmanagementvaardigheden (o.b.v. CV)  

 

Competenties  

• kan goed samenwerken  

• is communicatief sterk  

• heeft een lokaal netwerk  

• vervult een trekkersrol in een team  

• is actief bij een energiecoöperatie die ondersteuning krijgt  

• kan basisprincipes businesscase uitleggen aan omgeving  

 

Tijd  

• heeft de wens door te groeien naar projectleider in projectleiderspool  

• heeft tijd overdag en ’s avonds; flexibel inzetbaar  

• inzet kan groeien naar 1 a 2 dagen per week en 3-4 dagen per week op middellange termijn.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Op dit moment hanteren we een junior tarief van € 50/uur ex BTW op ZZP basis.  

• Energie Samen/REScoop Limburg hoopt in de loop van 2020 haar arbeidsvoorwaarden verder 

te ontwikkelen, zodat we projectleiders ook een dienstverband kunnen aanbieden. Dit is ook 

afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende middelen op middellange termijn.  

 

Heb je interesse om je (gratis) te laten opleiden tot lokaal projectleider voor coöperatieve wind en/of 

zon, waardoor je dit werk betaald kunt gaan doen, meld je dan bij Har Geenen, via 

har.geenen@home.nl of tel.nr. 06-10687536. Deadline voor reacties is 2 weken.   

Na 2 weken hoor je of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden in juni 

plaats zowel  voor projectleiders wind als voor projectleiders zon.  


