
 
 
 

 

Vacature  

Vertegenwoordiger Noordoost Brabant 
4-6 uur per week 

Als vertegenwoordiger ken je het politieke bestuurlijke spel en vindt het leuk. Je bent bekend met de 

RES en gaat geen discussie uit de weg. Je kunt je eigen mening op zij zetten om het geluid van de 

jongeren te laten horen.  

 

JongRES Zuid  
Voordat we verder gaan stellen wij ons eerst even voor. Wij zijn JongRES. Dé organisatie die de mening van 

jongeren vertegenwoordigd als het gaat om de energietransitie in onze gemeenten. Wij doen dit via de Regionale 

Energie Strategieën (RES). In de RES zijn doelen voor het opwekken van wind en zon in onze gemeenten bepaald. 

Nu moeten de projecten worden gerealiseerd. Onze missie is om het geluid van jongeren te laten horen. We zijn 

het eerste aanspreekpunt voor onze generatie voor de energietransitie. We werken samen met jongerengroepen 

en organisaties, zodat we gehoord worden en onze duurzame toekomst wordt veiliggesteld. JongRES Zuid is 

verdeeld in zes regio's: West-Brabant, Hart van Brabant, Noordoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Noord- en 

midden Limburg en Zuid Limburg.  

Wat ga je doen?  
Als Jong RES vertegenwoordiger, kom je op voor de belangen van de jongeren in jouw regio. Je denkt actief mee 
in de totstandkoming van RES2.0 in jouw regio en je bent de schakel tussen de verschillende stakeholders in jouw 
RES regio en de jongerenbeweging in jouw gebied rondom de uitvoer van RES1.0. Om de visie over de lange en 
de korte termijn te waarborgen werk je samen met de coördinator Jong RES Zuid en de vertegenwoordigers van 
de andere Jong RES Zuid regio’s.  

Hierbij kun je denken aan de volgende acties: 

• Het oprichten van een actieve Jong RES beweging in en rondom de gebieden van ’s-

Hertogenbosch, Oss en Veghel. Door middel van activiteiten kom je met vernieuwende ideeën over 

de energietransitie en hoe hier draagvlak en daadkracht voor te organiseren bij jongeren en jong 

werkenden. 

• Je ontwikkelt een kennisstructuur en communicatielijn tussen de jongeren in jouw RES-regio en 

zorgt dat deze wordt uitgedragen en benut. 

• Het actief opbouwen en onderhouden van relaties met de belangrijkste stakeholders binnen jouw 

RES regio door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten die relevant zijn voor de RES. 

• Je zet je in om jongeren in jouw regio écht een stem te geven en hun maatschappelijke zorgen en 

uitdagingen mee te nemen.  

 

Al enthousiast? Je krijgt er ook nog een hoop voor terug!  

• Je krijgt een unieke kans om mee te beslissen over de energietransitie in jouw regio; 

• Je leert alle ins- en outs van het politieke speelveld; 

• Je bouwt aan je netwerk in energietransitie. Erg handig voor later; 

• Je ontwikkelt jezelf tot echte ambassadeur én expert door ons trainingsaanbod; 

• Je ontdekt en leert hoe je invloed krijgt in één van de belangrijkste thema’s van dit moment. 

 

Contact 
Solliciteren kan tot en met zondag 6 maart 23:59 . Heb je vragen of wil je solliciteren? Stuur dan een bericht naar 

Merve Kircamis door te mailen naar: zuid@jongresnederland.nl. Als je wil solliciteren, stuur dan je CV en een 

motivatiebrief of video. Vragen? Deze kun je naar hetzelfde mailadres sturen.  
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