Gezocht bestuurslid Coöperatie ValleiEnergie
Aandachtsgebied: projectmatig sturen en bestuurlijk opdrachtgeverschap bij projecten

ValleiEnergie
ValleiEnergie is de grootste energiecoöperatie in Foodvalley en bestaat net tien jaar. Het is een
organisatie die bestaat uit een moeder coöperatie, een aantal dochter coöperaties, twee bv’s en een
projecten-en adviesbureau. Leden, medewerkers en bestuur willen de energiebesparing en het
gebruik van duurzame en lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk vooruit helpen. Waar mogelijk
produceren we zelf energie en leveren of slaan het (tijdelijk) op voor leden en direct betrokkenen. Op
een ondernemende, professionele en vernieuwende manier worden er projecten gerealiseerd,
geadviseerd, kennis gedeeld ent vanuit energieloketten aan besparing gewerkt.
In onze coöperatie hanteren wij de kernwaarden solidariteit, samenhang, transparantie, in verbinding
met onze lokale gemeenschap / samenleving en maximale betrokkenheid van inwoners, bedrijven en
instellingen.
Wat doet het bestuurslid?
Samen met je collega-bestuursleden schep je de kaders voor het projecten en adviesbureau (Energie
Samen Foodvalley) dat het werk van ValleiEnergie uitvoert. Met hen bouw je aan de verdere
ontwikkeling van de coöperatie en stuur je vanuit, de nog vast te stellen, strategische kaders op de
realisatie van onze opgaven (medezeggenschap, ontwikkeling projecten, naamsbekendheid,
doorontwikkeling) voor de komende periode. Je bewaart de balans tussen innovatie in de
energietransitie en de belangen van de leden van de coöperatie.
Als bijzonder aandachtsgebied vragen we het sturen op projecten vanuit een bestuursfunctie en bij
voorkeur een relevant (bestuurlijk) netwerk in Wageningen dat je kunt inzetten voor ValleiEnergie.
Wat vragen we?
• Verbondenheid met het gedachtengoed van ValleiEnergie en het werken vanuit een coöperatie.
• Een zinvol netwerk binnen FoodValley of in staat om dit op / uit te bouwen voor ValleiEnergie.
• Ervaring met en kennis van de sturing op hoofdlijnen van projecten, bestuurlijk
opdrachtgeverschap.
• Teamspeler, bindend vermogen.
• Bestuurlijke ervaring is een pré.
• Integriteit
• Vrijwillige en flexibele inzet van circa 4 uur per week.
• De insteek om je te willen verbinden voor een bestuurstermijn van vier jaar.
Wat bieden we?
• Een plek in een bestuur dat enthousiast aan het bouwen is en waar extra kennis en inbreng
welkom is.
• Kansen om ValleiEnergie verder op de kaart te zetten, ambassadeursrol vervullen.
• Leveren van een inspirerende bijdrage aan de energietransitie voor en door inwoners, bedrijven
en instellingen.
• Kansen op uitbreiding van een eigen netwerk.

Reageren en informatie
Heb je interesse in deze onbezoldigde bestuursfunctie en voldoe je aan het profiel of ben je in staat
om je snel in te werken? Dan zien wij graag je reactie tegemoet. Je motivatie en cv kun je mailen naar
kees.donker@valleienergie.nl.
Voor meer informatie kun je terecht bij Kees Donker, voorzitter coöperatie ValleiEnergie.
Telefoon 06 20 01 55 37.
Kijk voor meer informatie ook op onze website valleienergie.nl

