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Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag 
Het Klimaatakkoord vraagt van gemeenten, provincies en 

waterschappen om in regionale verbanden aan de slag te gaan met 

een Regionale Energiestrategie (RES).  

De energieregio Rotterdam Den Haag is een van de 30 regio’s in 

Nederland die met deze opgave aan de slag gaat. Het is een van 

de grootste RES-regio’s en bestaat uit 28 overheidspartijen:  

23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland.  

Deze partijen vertalen -samen met vele partners- de ambities naar 

concrete plannen en projecten voor: 

- de opwekking van duurzame elektriciteit 

- de warmtetransitie in de gebouwde omgeving 

- de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. 

 

Het gedeelde toekomstbeeld gaat uit van een betaalbare, 

betrouwbare, veilige, schone, energievoorziening voor iedereen. 

Het is de intrinsieke motivatie van betrokken partijen om de 

leefomgeving van de regio te verbeteren. Dat kan alleen in 

samenhang met overige opgaven, door in dialoog afstemming te 

zoeken, samen oplossingen te bedenken en doelmatig aan de slag 

te gaan. Collectieve actie versterkt de positie van de betrokken 

partijen om beter, slimmer, sneller en goedkoper te kunnen 

werken.  

 

De RES 1.0 die nu geldend is dient voor 1 juli 2023 te worden 

geactualiseerd in de RES 2.0. Het gaat daarbij vooral om een 

herijking gericht op de realisatie van de bestaande ambitie. 

 

De RES-organisatie 
De RES-energieregio bestaat uit een bestuurlijk en ambtelijk 

Netwerk Energie, een Stuurgroep, een ambtelijk 

opdrachtgeversteam en diverse stakeholders. De gezamenlijke 

opdrachtgevers delen kennis en geven richting aan de inhoudelijke 

ontwikkeling van de RES. Het betreft een afvaardiging van 

gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland, 

netbeheerders en maatschappelijke organisaties. 

 

De RES-programmamanager is onderdeel van het opdrachtgevers-

team en stuurt functioneel de RES-organisatie (ongeveer 10 

mensen) aan. De programmamanager is niet verbonden aan een 

van de betrokken partijen. Alle beslissingen worden op lokaal 

niveau genomen. Daarvoor worden voorstellen over de RES in 

samenwerking opgesteld en na ambtelijk en bestuurlijk akkoord 

ter besluitvorming voorgelegd aan de (lokale) besturen. 
 
De uitdaging  
In verband met het vertrek van de huidige programmamanager is 

de RES-organisatie op zoek naar een nieuwe programma-

manager. De belangrijkste opgaven op hoofdlijnen zijn: 

- Het verbinden en samenbrengen van partijen in een nieuwe 

bestuurlijke context. 

- Het faciliteren en aanjagen van het proces om te komen tot 

de RES 2.0. 

- Plannen en projecten tot uitvoering laten komen en deze 

monitoren op de voortgang. 

- Het sturen op samen succesvol zijn. 

Waarom werken voor regio 
Rotterdam Den Haag? 

• Werken in een dynamische 
omgeving in een unieke regio 
met 28 partijen 

• Werken aan een actueel 
relevant maatschappelijk  
thema 

• Veelzijdig werk met veel 
vrijheid en ruimte 

• Korte informele lijnen in de 
samenwerking 

Geerts en Partners is voor de energieregio Rotterdam Den Haag op zoek naar een Programmamanager 
Regionale Energiestrategie. In deze mooie rol vervul je een spilfunctie en breng je partijen, proces en inhoud 
samen in een unieke regio waar 28 partijen samenwerken aan de energietransitie. 
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In de rol van programmamanager wordt verwacht dat jij: 

- Weet wat in de energieregio gebeurt en relevant is voor 

de energieregio. 

- De contacten onderhoudt met alle relevante regionale en 

bovenregionale spelers en voor hen aanspreekpunt bent 

zowel ambtelijk als bestuurlijk. 

- Zorgdraagt dat de energieregio aan de afspraken uit het 

Klimaatakkoord kan voldoen door gelegenheid te creëren 

om met elkaar keuzes te maken.  

- Bewaakt dat afspraken nagekomen worden, de voortgang 

gemonitord wordt en waar nodig bijgestuurd wordt. 

- De RES-organisatie -die het proces ondersteunt-

functioneel aanstuurt en zorgdraagt dat de RES-

organisatie kan leveren, inhuurt wat nodig is en de 

financiën van het proces beheert. 

 
Wat zoeken we? 
• Je beschikt over WO werk- en denkniveau. 
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring in het  

publiek domein en hebt kennis van de energietransitie. 
• Je beschikt over strategisch vermogen. 
• Je hebt een helicopterview en hebt snel inzicht en 

overzicht, waarbij je in staat bent processen te  
doorgronden in een zeer dynamische context. 

• Je bent in staat om de processen in de regio in goede 
banen te leiden en waar nodig buiten de regio invloed uit 
te oefenen. 

• Je bent in staat de opgave in de regio samen met de  
relevante partijen te vertalen naar projecten en te sturen 
op een succesvolle samenwerking. 

• Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kan op meerdere 
(bestuurlijke) niveaus gelijktijdig schakelen. 

• Je kunt verbinden met collega’s en bestuurders, met en 
tussen partijen en maatschappelijke organisaties. 

• Je bent communicatief sterk, mondeling en schriftelijk. 
• Je bent resultaatgericht, doortastend en kan goed 

samenwerken.  
• Je bent diplomatiek, straalt rust en vertrouwen uit en 

bent benaderbaar. 

 
Geboden wordt 
De programmamanager komt in dienst bij de BAR-organisatie en 

wordt doorgeleend aan Barendrecht t.b.v. de RES-organisatie. Het 

salaris bedraagt maximaal € 6616,- (schaal 13) op basis van 36 uur 

per week, exclusief een Individueel Keuzebudget van 17,05%.  

Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB inzet. Het salaris is  

afhankelijk van je ervaring en leeftijd. Er zijn voldoende 

mogelijkheden om je te ontwikkelen. Flexibele werktijden 

maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk.  

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. 

 
Geïnteresseerd? 
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan vóór 

12 mei 2022. Upload je sollicitatie via: Vacatures - Geerts & 

Partners (geerts-partners.nl). Voor meer informatie kun je bellen 

met Nicole Ramaekers, 06-101 855 40. De voorgesprekken 

(online) vinden plaats op 16 mei 2022. De selectiegesprekken 

bij de opdrachtgever vinden plaats op 24 mei en 31 mei 2022.  
Bekijk hier de film om meer te zien en horen over de vacature. 
En kijk op: https://www.resrotterdamdenhaag.nl/kracht-van-
de-regio-spreekt/ 

 

• WO werk- en denkniveau 

• Kennis van de energietransitie 

• Verbinder op processen en 
mensen 

• Netwerker en aanjager 

• Helicopterview 

• Resultaatgerichtheid 

• Politiek-bestuurlijke 
sensitiviteit 
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