Programmasecretaris
Nationaal Programma
Regionale Energiestrategie
Standplaats

Den Haag

Uren per week

32/ 36

Maandsalaris

€3.685 - €5.821

Salarisniveau

schaal 11 /12 CAO Unie van Waterschappen

Niveau

HBO / WO

Vakgebied

Energietransitie

Dienstverband

Overheidsdetachering of tijdelijke aanstelling voor de duur van het project

Werkplekken

1

Functieomschrijving
Voor het succes van het Nationaal Programma RES is een goed werkende interne organisatie van het allergrootste
belang. Als programmasecretaris zorg jij voor structuur van processen en overleggen waarmee je bijdraagt aan de
samenhang in het programma. Het op strategisch en tactisch niveau ondersteunen van de programmadirecteur,
programmamanagers en het programmateam, daar draait het om in jouw werk. Je werkt nauw samen met de
programmadirecteur in de dagelijkse aansturing van het Nationaal Programma. Je treedt op als intermediair tussen het
programma en bedrijfsvoering van de Unie van Waterschappen (de hostorganisatie voor NP RES). Je treedt op als
intermediair tussen het programma en andere onderdelen van het Klimaatakkoord. Je houdt de samenhang tussen de
activiteiten binnen het Nationaal Programma RES nauwgezet in de gaten, agendeert de te bespreken onderwerpen,
organiseert bijeenkomsten met het management- en programmateam en ondersteunt het Interbestuurlijk
Managementteam en Opdrachtgevend Beraad, bent penvoerder van belangrijke documenten en controleert de
voortgang van het programma en de programmalijnen.
De verantwoordelijkheid voor de interne processen en overleggen met de vijf opdrachtgevers van het Nationaal
Programma en de externe stakeholders is de kern van jouw werk. Concreet ben je (mede)verantwoordelijk voor het
inkoopbeleid, de financiën, inhuur, programmabeheersing, teamontwikkeling en overleggen met de opdrachtgevers van
het NP RES en stakeholders in de programmaraad. Je werkt hierdoor samen met veel mensen binnen en buiten de
organisatie. Je hebt onder andere veel contact met collega’s van de opdrachtgevende organisaties (de Unie van
Waterschappen, de VNG, IPO, ministerie van EZK en BZK) de klimaattafels, PBL en anderen. Je neemt deel aan het
MT om de directeur en managers te adviseren en informeren. Je begeleidt ook stagiaires en trainees bij hun
werkzaamheden of onderzoeksopdrachten. Verder help je in dit kleine team waar nodig. Hierdoor kan het zijn dat je
soms een onderzoek opzet, meeleest en -schrijft aan adviezen, bijeenkomsten en kennissessie voorzit. Op basis van
jouw kennis, kunde en interesses kijken we naar het beste takenpakket.

Jouw werkzaamheden
•

Je zorgt dat interne processen rond inkoop, financiën, inhuur etc. goed verlopen en dat deze waar mogelijk
verbeterd worden.

•

Je plant en verzorgt de voorbereiding en de verwerking van de verschillende overleggen en vergaderingen van
het programmateam, overleggen met de opdrachtgevers in IMT en OGB en met verschillende belangrijke
stakeholders in de Programmaraad.

•

Je coördineert en verzorgt de P&C cyclus en bent de spin in het web bij de uitwerking van de strategische
documenten: programmaplannen, jaarplannen, jaarverslagen, kwartaalrapportages en
verantwoordingsdocumenten en andere documentatie.

•

Je arrangeert gesprekken met partners van het NP RES en bereidt deze voor.

•

Je bewaakt de voortgang van acties, afspraken en doelen in relatie tot het programmaplan en vastgestelde
werkplannen.

•

Je bent het centrale aanspreekpunt van het Nationaal Programma RES.

•

Je adviseert en ondersteunt de programmadirecteur en programmamanagers in de aansturing van het
programma en denkt mee over de toekomstige ontwikkelingen voor het programma.

Functie-eisen
•

HBO of WO werk- en denkniveau.

•

Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als in geschrift.

•

Je bent analytisch sterk.

•

Je werkt nauwkeurig en gestructureerd.

•

Je kunt afspraken omzetten in acties en je kunt goed samenwerken.

•

Je kunt strategisch denken en hebt ervaring met bestuurlijke en politieke processen.

•

Je hebt een redelijke kennis van de energietransitie, zowel inhoudelijk als procesmatig

•

Je hebt overzicht en weet als spin in het web andere goed te informeren en betrekken.

Solliciteren
Stuur uiterlijk woensdag 20 april een mail met CV en motivatiebrief naar info@npres.nl. De beste kandidaten worden
uitgenodigd voor een eerste gesprek.

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 een (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 allen deskundig en gemotiveerd zijn om de
regio’s te ondersteunen en van het programma een succes te 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.

Contact?
Voor meer informatie over deze vacature:
Tom Fabri programmasecretaris NP RES, 06 156 356 42

