
 

 

Vacature bestuurslid Communicatie ‘t Ecozand 

Ben jij een allround communicatieprofessional en vind je het leuk om met mooie 
duurzame initiatieven bewoners mee te krijgen in de energietransitie? 
Buurtcoöperatie ’t Ecozand zoekt een medebestuurslid die onze groeistrategie 
verder gestalte geeft en als communicatiedeskundige ons bestuur komt 
versterken. 

Gebied ’t Zand NW en ‘t Ecozand  

’t Ecozand is momenteel een bewonersinitiatief dat bestaat voor en door 
bewoners. Ons doel is te komen tot een collectieve, circulaire energievoorziening 
in het gebied ’t Zand NW waarbij duurzaam betaalbaar en comfortabel wonen 
voorop blijft staan. Bij ’t Ecozand krijgen bewoners uit dit gebied antwoorden op 
praktische vragen en persoonlijke hulp tijdens de energietransitie in en rondom 
elke woning. In de ontwikkeling naar eerst een bewonerscoöperatie en vervolgens 
een coöperatief buurtenenergiebedrijf, is ’t Ecozand steeds de gesprekspartner 
voor de belangrijkste stakeholders, namens een groeiende groep bewoners. 

Wat doet het bestuurslid Communicatie? 

Bestuurslid Communicatie draagt het belang, de rol en de toegevoegde waarde 
van communicatie en participatie uit in de organisatie door actief verbinding te 
maken met de bewoners in ’t Zand NW. Samen met de medebestuursleden 
maakt het bestuurslid Communicatie de doorvertaling van het strategisch beleid 
van ’t Ecozand naar een communicatiebeleid. Met deze verantwoordelijkheden 
komt ook de vrijheid om ideeën en projecten in lijn met het jaarplan op te zetten 
en om nieuwe manieren van communiceren te ontwikkelen.  

Wat we vragen van bestuurslid Communicatie? 

● Communicatieve kwaliteiten  
● Organisatorische ervaring 
● Pro-actieve opstelling en denken in oplossingen 
● Netwerk in ’s-Hertogenbosch en/of netwerk in de energiewereld 
● Interesse in energietransitie met elkaar, voor en door bewoners  
● Teamspeler  
● Affiniteit met de doelstelling van ‘t Ecozand  

  



 

 

Wat we bieden? 

● Een inspirerende organisatie die concrete projecten uitvoert  
● Kansen om het gebied ’t Zand NW professioneel op de kaart te zetten in   

’s-Hertogenbosch als inspirerend voorbeeld in de energietransitie. 
● Enthousiaste bestuursleden en klein kernteam van betrokken vrijwilligers  
● De mogelijkheid om eigen netwerk uit te bouwen in ’s-Hertogenbosch 
● De verantwoordelijkheid om de circa € 5 mln projectgelden in het belang 

van de buurt te laten uitgeven. 

 

Meer informatie? Bel of mail 06 38546851 of bestuur@ecozand.nl.  

  


