Vacature JongRES
Vertegenwoordiger in Zeeland
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Ben jij tussen de 18 en 35 jaar?
Ben je betrokken bij de energietransitie en voel je de urgentie?
Woon jij in de provincie Zeeland?
Wil je de stem van jongeren vertegenwoordigen in een politiek beladen context?
Heb jij professionele communicatieve vaardigheden en kan jij je staande houden in verhitte
discussies?
Kun jij probleemoplossend en verbindend denken?
Heb jij 4-6 uur per week beschikbaar voor een periode van minimaal 12 maanden?
Solliciteer dan voor de rol als JongRES vertegenwoordiger bij JongRES Nederland!

Wat is JongRES Nederland?
Naar aanleiding van de onderhandelingen over het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30
regio’s. Elke regio moet een regionale energiestrategie (RES) opleveren die bepaalt hoe die regio
energieneutraal wil worden. In de RES staat hoeveel hernieuwbare elektriciteit in de regio opgewekt
gaat worden en hoe de toekomstige warmtevoorziening eruit gaat zien. Lees hier meer over de RES.
De missie van JongRES Nederland is om jongerenparticipatie voor de RESsen te bevorderen en te
organiseren voor jongeren en young professionals. Het is de jongerengeneratie die veel van de
gevolgen en kansen van het klimaatakkoord mee gaat maken. Daarom zullen wij ons inzetten voor
een succesvolle uitvoering van het klimaatakkoord en voor de noodzakelijke jongerenparticipatie.
Lees hier meer over de JongRES Nederland.
Wat ga je doen?
Als JongRES vertegenwoordiger kom jij op voor de belangen van jongeren in jouw regio. Je draait
mee in de projectorganisatie van de RES en zorgt ervoor dat jongeren actief betrokken zijn bij de
invulling van de RES. Om de visie over de lange en de korte termijn te waarborgen doe je dit in
overleg met de JongRES West coördinator en de vertegenwoordigers van de andere JongRES West
regio’s. Jij hebt als vertegenwoordiger de volgende taken:
● Je zorgt voor een actieve JongRES beweging in jouw regio. Je komt met vernieuwende ideeën
over de energietransitie en hoe hiervoor draagvlak en daadkracht te organiseren.
● Je ontwikkelt een kennisstructuur en communicatielijn tussen de jongeren in jouw RES-regio en
zorgt dat deze wordt uitgedragen en benut.
● Je zet je organisatorische en strategische skills in om jongeren écht een stem te geven in jouw
RES-regio.
● Je bouwt en onderhoudt je relaties met de belangrijkste stakeholders binnen jouw RES-regio en
vindt aansluiting bij de initiatieven die al spelen in de regio.
● Het is een pré als je bekend bent met lokale en regionale bestuursstructuren en het leuk vindt
om dingen te organiseren.

Wat bieden wij?

Wij bieden de unieke kans om mee te beslissen over de energietransitie in jouw regio. Dat doen wij
met een leuke, gepassioneerde groep jongeren en young professionals. We bieden kennis,
vaardigheidstrainingen (o.a. gericht op politieke onderhandelingen en community building) en een
sterk netwerk die jou ondersteunen in de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van jongeren
en young professionals in jouw RES-regio.
Enthousiast geworden? Stuur dan voor 20 januari 2022 jouw cv, motivatie en in welke RES-regio je
vertegenwoordiger wil worden naar west@jongresnederland.nl
Heb je vragen? Neem dan contact op met Manon Dees Coördinator West via
west@jongresnederland.nl of 0615577105 om meer te weten te komen over de plannen van
JongRES en de rol die we zoeken.

