Programmamanager
Nationaal Programma Regionale
Energiestrategie
Standplaats

Den Haag

Uren per week

32/36

Maandsalaris

€4.580 - €6.586

Salarisniveau

schaal 13/14, inschaling op basis van ervaring

Niveau

Master/doctoraal

Vakgebied

Energietransitie

Dienstverband

Detachering of tijdelijke aanstelling voor de duur van het project

Functiegroep

Project- / Programmamanager

Werkplekken

1

Functieomschrijving
Voor het Nationaal Programma RES is - naast de onderlinge verbinding tussen de RES-regio’s - ook de relatie met
(maatschappelijke) partners en de stakeholders van belang. Jouw bijdrage als programmamanager is hierin cruciaal
voor het succes van het Nationaal Programma.
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de aansturing en uitwerking van een van de programmalijnen
binnen het NP RES. De programmalijn focust op het bereiken van het doel van de 30 RES’en gezamenlijk, en daarmee
op monitoring, data, kansen en belemmeringen voor 2030 en het bijdragen aan een samenhangend energiesysteem.
Monitoring en data gaat over zicht hebben op het bereiken van het doel in 2030, zowel kwalitatief als kwantitatief. We
werken daaraan vanuit een lerende en adaptieve grondhouding. De verantwoordelijkheid voor onafhankelijke
monitoring van de RES ligt bij het onafhankelijke Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen met PBL en in
samenspraak met regio’s zoek je manieren om de voortgang van 30 regio’s op een gelijke manier inzichtelijk te maken.
Hiervoor stem je doorlopend af met ministeries, RES-regio’s, netbeheerders, PBL, maatschappelijke partners etc.
Daarnaast is het zaak te bepalen wat nodig is om samen het doel voor 2030 te behalen of wat dat juist belemmert.
Daarbij hoort het signaleren van en benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen.
Het thema ‘energiesysteem’ valt uiteen in vier onderdelen die onderling samenhang hebben: 1. Bronnen (zoals wind en
zon) 2. Samenbrengen vraag en aanbod 3. Innovatie en vernieuwing 4. Praktijk.
Er zijn veel raakvlakken met andere programma’s en partijen. Daarbij worden onderwerpen samen opgepakt. De
coördinatie van deze onderwerpen en projecten ligt soms bij NP RES en soms is NP RES alleen deelnemer. Om iets
meer inzicht te geven hierbij een aantal voorbeelden: De wereld van B; de ‘foto’ (stand van zaken), de
Innovatieroadmap; Proeftuinen vraag en aanbod; werkgroep integraal programmeren; Quickscan uitvraag regio’s;
VIVET.

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en -borging, maar ook voor de ontwikkeling
van, en coördinatie op, producten, diensten en activiteiten voor deze onderdelen. Binnen de programmalijn werken
meerdere programmateamleden en thematrekkers. De programmamanager stuurt deze personen aan, helpt ze in hun
werkzaamheden, coördineert tussen verschillende onderdelen, agendeert zaken bij de overleggen met opdrachtgevers
en andere relevante partners. Tenslotte zet je je als programmamanager ook in voor de verbinding met de andere
onderdelen van het NP RES, verbinding met de verschillende overheden en de samenwerking en inzet van
(maatschappelijke) partners binnen jouw programmalijn. Als programmamanager hou je ervan om een verbindende rol
te spelen en onderhoud je relaties met belangrijke stakeholders van het Nationaal Programma.

Jouw werkzaamheden
•

Je verzorgt samen met de andere programmamanager en de directeur de inhoudelijke aansturing van de
teamleden. In de huidige taakverdeling binnen het MT is jouw aandachtsveld naast doelbereik het
energiesysteem.

•

Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang: de ontwikkeling en uitvoering van het proces
van monitoren en wegen van de RES´en.

•

Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van producten, diensten en activiteiten inzake Doelbereik.
Bijvoorbeeld de quickscan, ‘foto’, monitoringsafspraken, het ontwikkelen van instrumenten om doelbereik te
bevorderen, werkgroepen om belemmeringen voor doelbereik op te lossen.

•

Je onderhoudt contacten met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de borging van de afspraken in het
Klimaatakkoord, waarvan het NP RES onderdeel uitmaakt.

•

Je draagt zorg voor een structurele afstemming met de programmadirecteur over voortgang, belemmeringen
en kansen.

Functie-eisen
•

Je hebt WO werk- en denkniveau.

•

Je hebt ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams.

•

Je hebt ervaring met het organiseren van monitoren van maatschappelijke transities en/of het bevorderen van
doelbereik.

•

Je bezit goede communicatie en samenwerkingsvaardigheden.

•

Je kunt strategisch denken en hebt bestuurlijk/politieke affiniteit en begrip voor/van bestuurlijke processen.

•

Je stimuleert dat producten en afspraken tot stand komen.

•

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

•

Je hebt kennis van de energietransitie en interbestuurlijke samenwerking in een complex speelveld.

•

Je kunt je staande houden in een dynamisch speelveld.

•

Je bent een teamspeler.

•

Je hebt bij voorkeur al kennis van het RES-proces en hebt hier aan gewerkt.

•

Je hebt bij voorkeur kennis van energietechnieken.

Solliciteren
Stuur voor maandag 11 april een mail met CV en motivatiebrief naar info@npres.nl. De beste kandidaten worden
uitgenodigd voor een eerste gesprek op 19 of 20 april. Later wordt bepaald of er ook nog een tweede ronde zal
plaatsvinden.

Bijzonderheden
Vanwege zijn positie als interbestuurlijk programma dat in huis zit bij de Unie van Waterschappen huurt het NP RES
zijn medewerkers bij voorkeur in via detachering van zijn opdrachtgevers, overheden of andere organisaties met een
publieke taak. Als dit niet mogelijk blijkt is er een mogelijkheid voor (tijdelijk) projectcontract via de Unie van
Waterschappen.
Startdatum in overleg maar bij voorkeur zo snel mogelijk.
Er valt nog meer te vertellen over de functie. Nieuwsgierig? Bel of mail, Tom Fabri programmasecretaris NP RES
t.fabri@npres.nl 0615635642

Meer over jouw toekomstige afdeling
Je werkt binnen het programmabureau samen met +- 30 collega’s, die alle deskundig en gemotiveerd zijn om de regio’s
te ondersteunen en van het programma een succes gaan maken. Er is een werkplek voor je bij de Unie van
Waterschappen in Den Haag. Daarnaast werk je ook vanuit huis en ben je ook ‘in het land’ actief voor en bij de regio’s.
Binnen het programma werk je samen met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het Nationaal
Programma RES is een adaptief programma, wat betekent dat jij ook actief mee kan denken over verbeteringen om het
programma nog effectiever te maken.

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
De klimaatopgave is misschien wel één van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Iedereen zal het
merken in zijn of haar leefomgeving. De regio wordt gezien als het schaalniveau om invulling te geven aan deze
opgaven. Hoewel de oplossingen regionaal gevonden moeten worden, slaagt dit alleen wanneer in een verbindend
nationaal programma de afzonderlijke regio’s elkaar kunnen aanvullen en versterken. Deze ondersteuning bevordert zo
kwalitatief hoogwaardige strategieën die samen optellen tot de nationale opgave. In dit nationaal programma is de
kracht vanuit verschillende stakeholders gebundeld om knelpunten in de regio snel en effectief te adresseren en tot een
oplossing te brengen: een echte netwerkorganisatie! Voor meer informatie over het programma verwijzen we graag
naar de website www.regionale-energiestrategie.nl.

Contactpersonen?
Voor meer informatie over deze vacature:

Tom Fabri t.fabri@npres.nl 0615635642

