
 

 

Vacature voorzitter ‘t Ecozand 

Ben jij op zoek naar een uitdaging waarmee je ‘s-Hertogenbosch een stap verder 
kan brengen in de energietransitie? Buurtcoöperatie ’t Ecozand zoekt een nieuwe 
voorzitter die de organisatie de komende jaren eerst wil leiden naar een bloeiende 
bewonerscoöperatie. Om vervolgens door te groeien naar een zelfstandig 
coöperatief buurtenergiebedrijf door en voor bewoners. 

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 kunnen bewoners uit dit gebied voor antwoorden 
op praktische vragen en persoonlijke hulp terecht tijdens de energietransitie in en 
rondom elke woning. In de ontwikkeling naar eerst een bewonerscoöperatie en 
vervolgens een coöperatief buurtenergiebedrijf, is ’t Ecozand steeds de 
gesprekspartner voor de belangrijkste stakeholders, namens een groeiende groep 
bewoners. 

Wat doet de voorzitter? 

De voorzitter is het gezicht van het bewonersinitiatief. Samen met de 
medebestuursleden stuurt de voorzitter op de visie en strategie van de te vormen 
bewonerscoöperatie, bouwt aan het imago van ‘t Ecozand, en bindt bestaande en 
nieuwe leden aan de organisatie. De voorzitter enthousiasmeert, stimuleert, 
initieert, inspireert en geeft richting aan de ontwikkeling van de doelstellingen van 
’t Ecozand. De voorzitter geeft de bewoners het gevoel dat ’t Ecozand echt van 
henzelf is en er voor zorgt dat zij zelf over eigen energie gaan. De voorzitter 
beschikt over communicatief talent en een breed netwerk in ‘s-Hertogenbosch 
en/of in de energiewereld.  

Wat we vragen van de voorzitter? 

● Leidinggevende kwaliteiten, vertegenwoordiging ’t Ecozand bij 
stakeholdersoverleg 

● Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring  
● Netwerk in ’s-Hertogenbosch en/of netwerk in de energiewereld 
● Visie op de energietransitie met elkaar, voor en door bewoners  
● Teamspeler en verbinder 
● Affiniteit met de doelstelling van ’t Ecozand 
● Op termijn invulling organiseren van bedrijfsleiding buurtenergiebedrijf 

  



 

 

Wat we bieden? 

● Een inspirerende organisatie die concrete projecten uitvoert. 
● De verantwoordelijkheid om de circa € 5 mln projectgelden in het belang 

van de buurt te laten uitgeven. 
● 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. 

 

Meer informatie? Bel of mail 0638546851 of bestuur@ecozand.nl. 


