Commissaris communicatie bij Jong RES Nederland
Jong RES Nederland zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Regionale
Energiestrategieën (RES). Deze strategieën bepalen hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke
gemeente uitgevoerd gaat worden. De stem en bijdragen van jongeren mogen daarbij absoluut niet
ontbreken. Hoog tijd dus om werk te maken van jongerenparticipatie in de energietransitie! Help jij
mee?
Als aanvulling op ons team van de nationale commissie zijn wij op zoek naar een:
Commissaris communicatie
Voor 4 – 8 uur per week

Wat is Jong RES Nederland?
De energietransitie is gebaat bij een brede maatschappelijke betrokkenheid. Maar jongeren denken
nog niet erg actief mee in de reguliere participatieprocessen van gemeenten en regio’s. En dat kan
anders, want het gaat over onze toekomst én we hebben daar ook wel degelijk een sterke mening
over.
Om jongeren een stem te geven in de energietransitie is Jong RES Nederland opgericht. Wij geloven
dat ons energiesysteem beter en toekomstbestendiger wordt door jongerenparticipatie én dat de
uitvoering ook een stuk vlotter loopt wanneer jongeren aan tafel zitten. De organisatie bestaat uit
een nationale commissie, 5 coördinatoren van meerdere regio’s en (tot nu toe) 22
regiovertegenwoordigers. Lees meer over Jong RES via www.jongresnederland.nl
Op dit moment worden in 30 regio’s in Nederland belangrijke keuzes gemaakt over de
energietransitie: hoe snel, welke energiebronnen, welke productielocaties, onder welk voorwaarden
en hoe wordt de lokale gemeenschap betrokken? Jong RES vertegenwoordigd de stem van jongeren
tijdens deze gesprekken.
Een breed scala aan actoren benadert Jong RES voor initiatieven met betrekking tot
jongerenparticipatie in de energietransitie. Deze initiatieven variëren van de warmtevisie en transitie (ook in RES verband) tot jongerenfestivals, tot arbeidsmogelijkheden voor jongeren in de
energietransitie. Per regio liggen de perspectieven, noodzaak en wensen anders en daar spelen we
op in.
Het komende jaar willen we verder groeien, in zowel ledenaantal als in de zichtbaarheid van onze
organisatie. Zodat we onze rol als facilitator en inspirator voor jongerenparticipatie in de
energietransitie kunnen uitbouwen. Hierbij gaat jouw kennis en kunde ontzettend belangrijk zijn!

Wat ga je doen?
Als commissaris communicatie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een
communicatiestrategie én voor de uitvoering. Concreet zien wij de volgende taken, maar we staan
zeker open voor eigen inbreng:
•
•

Het opzetten van een communicatiestrategie, het ontwikkelen van een huisstijl en het
maken van huisstijl templates.
Het creëren van een contentkalender en het bijhouden van social media.

•
•
•

Het onder de aandacht brengen van vacatures.
Het bijhouden en aanvullen van de website.
Op termijn een werkgroep vormen om de communicatie nog verder te professionaliseren.

We schatten in dat je hier 4 tot 8 uur per week mee bezig bent.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je bent tussen de 18 en 35 jaar.
Je voelt je betrokken bij de energietransitie en voelt de urgentie.
Je wil jongerenparticipatie bij de energietransitie ondersteunen.
Hebt affiniteit met de regionale energiestrategieën, duurzame energieopwekking en/of de
warmtetransitie.
Je bent, zowel op strategisch als operationeel vlak, een ster op het gebied van
communicatie.

Past deze functie bij jou?
Dan nodigen we je van harte uit om jouw motivatie en cv te sturen naar
secretaris@jongresnederland.nl. Voor vragen kun je terecht bij Justus van Peer, secretaris Jong RES
Nederland. Stuur hiervoor een mail naar secretaris@jongresnederland.nl of bel naar 06 5496 3966.

