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Vacature  
Adviseur Lokale Energiebesparingsaanpak 
3 februari 2020 -  Ben j ij aanjager én verbinder met drijfveren op energietransitie? En heb je 
ervaring op het gebied van energiecoöperaties?  Wij zoeken per direct 2 Adviseurs Lokale 
Energiebesparingsaanpak! 

 

Aangenaam: wij zijn coöperatie Hoom 
Wij zijn een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en -initiatieven ondersteunt bij energiebesparing 
in hun regio. Van én voor lokaal. Het is onze missie om onze leden te ondersteunen bij het lokaal inbedden en 
lokaal uitvoeren van een energiebesparingsaanpak voor bewoners, om daarmee een cruciale bijdrage te leveren 
aan de warmtetransitie. 

Wij hebben de overtuiging dat mensen die elkaar motiveren, inspireren en ondersteunen de motor van de 
energietransitie zijn. Zo bereikt Nederland  stap-voor-stap, en van onderop, de transitiedoelen.  

Wij delen kennis en ervaring over woningverduurzaming, we leiden de beste energiecoaches van Nederland op 
en ontwikkelen digitale tools om het werk van energiecoaches makkelijker te maken. 

 

Jouw functie 
Als Adviseur Lokale Energiebesparingsaanpak help je bij het (door)ontwikkelen en implementeren van een 
kansrijke lokale energiebesparingsaanpak en succesvolle werkwijzen. Denk hierbij aan het opleiden en 
ondersteunen van energiecoaches, of aan het opzetten van een coöperatief energieloket voor de gemeenten 
die de energietransitie willen versnellen. Als Hoom werken we zowel voor onze leden als voor deze gemeenten. 
De energietransitie in de gebouwde omgeving is een grote opgave voor alle partijen. Jouw taak is om hen 
daarmee te helpen: met advies, initiatief en faciliteiten. Allemaal met het doel om woningeigenaren en 
bewoners te inspireren, motiveren en te helpen om concrete stappen te zetten naar een duurzaam, 
energiezuinig en uiteindelijk ook aardgasvrij huis.  

Onze droomkandidaat bouwt in enkele jaren een goed netwerk van opdrachtgevende leden en gemeenten op, 
om deze te helpen de energietransitie te realiseren. Je werkt aan een aantal zaken: 

 Je biedt de leden en gemeenten de bestaande diensten van Hoom aan. Je adviseert onze leden met  het 
ontwikkelen van lokale (meerjaren)plannen, verdienmodellen en de samenwerking met stakeholders 
zoals de gemeente en bedrijven. In de voorbereiding en uitvoering van een aanpak ben je vooral een 
aanjager en ondersteun je waar gewenst en mogelijk. Je weet wensen en knelpunten te inventariseren 
en vertalen naar de gewenste ondersteuning. 

 Je zorgt ervoor dat steeds meer lokale initiatieven, energiecoöperaties en energieloketten zich bij Hoom 
aansluiten. Je begeleidt nieuwe leden in de onboarding bij Hoom. Je zorgt voor een stevig netwerk en 
versterkt relaties in jouw werkgebied (wat we met collega’s nader bepalen).  

 Je onderhoudt nauwe contacten met onze leden en het ambassadeursnetwerk. In het lokale en 
regionale speelveld ben je de kennis- en sparringpartner voor de energietransitie in de gebouwde 
omgeving. Je organiseert workshops en bijeenkomsten, daarbij zoveel mogelijk aansluitend bij 
bestaande regionale en provinciale koepels en structuren.  

 Je volgt de ontwikkelingen bij de leden. Vanuit de dagelijkse praktijk lever je input om onze proposities 
verder vorm te geven. Als onderdeel van het kernteam draag je hierdoor bij aan de groei en versteviging 
van Hoom als bedrijf en ledenorganisatie. 
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Jouw profiel 
Om te beginnen moet je het leuk vinden om niet in een gespreid bedje terecht te komen. De energietransitie is 
een onderwerp dat sterk in beweging is. Ook zijn we als  organisatie nog sterk in ontwikkeling, daarom is 
ontwikkelings- en aanpassingsvermogen van belang. Een ideale situatie voor een zelfstandig, ondernemend type, 
een pionier. Iemand met affiniteit met de inhoud maar ook sterk op de relatie en samenwerking. Je bent 
analytisch sterk en legt hierdoor moeiteloos verbindingen met andere belangen en onderwerpen. Je bent 
omgevingsbewust en resultaatgericht; je weet de wensen van verschillende partijen te vertalen naar gedragen 
oplossingen. En om het plaatje compleet te maken… 

 Je bent een gedreven en ambitieuze collega met HBO/WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 
enkele jaren werkervaring en boordevol ambitie om te leren en impact te maken. 

 Ervaring op het gebied van energiebesparing/energietransitie in de gebouwde omgeving is een sterke 
pre. Je hebt aantoonbare affiniteit met de coöperatieve energiebeweging en bottom-up 
burgerinitiatieven. Maar ook begrip van de publieke sector. 

 Jij signaleer als een van de eerste wat anderen beweegt of motiveert; Je bent initiatiefrijk en 
ondernemend. Je begrijpt waar er kansen zijn voor Hoom en haar leden, en weet hierop te acteren. 

 Je weet een plan van a naar b te brengen zonder mensen daarbij te passeren; Je bent vertrouwd met 
projectmatig werken, je brengt structuur en voelt je verantwoordelijk voor het eindresultaat. Je bent 
met verschillende projecten tegelijk bezig en het is belangrijk dat je het overzicht behoudt. Je hebt 
affiniteit met het opstellen van projectvoorstellen en begrotingen.  

 Je bent een ster in het bedenken van passende oplossingen voor complexe problemen; en weet je deze 
ook over te brengen naar cooperaties en gemeenten; Netwerken en presentaties geven gaat je goed af.  

 Je wordt door je omgeving gewaardeerd vanwege je goed ontwikkelde verbindende en communicatieve 
vaardigheden. Je kunt goed luisteren en weet mensen en partijen te verbinden. Je bent analytisch sterk 
en kunt snel tot de essentie komen. Je bent dus sterk zowel op de relatie en op de inhoud.  

 Je bent geen kantoortijger, maar zoekt liever de mensen op. Onderweg zijn en van elke plek een 
werkplek maken is voor jou vanzelfsprekend.  

 

Ons aanbod 
 Een jaarcontract met intentie tot verlenging, het betreft een functie voor 24 tot 32 uur per week. 
 Een salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring, tussen €2500 en €3400,-  p/m o.b.v. werkweek van 32u. 
 Prima overige arbeidsvoorwaarden: pensioenregeling, reiskostenvergoeding/NS businesscard, en een 

gezellig en gedreven team.  Verder krijg je de digitale ondersteuning die je nodig hebt (laptop, 
telefoonvergoeding, etc.) 

 Een mooie kans om betekenisvol werk te doen en een rol te spelen in een grote maatschappelijke opgave. 
Er is veel ruimte om je in dit werkveld verder te ontwikkelen. 

 Grote mate van vrijheid in je werk (locatie en tijd). Je bent bereid om soms in de avond of onregelmatige 
uren te werken. Onze uitvalsbasis is ons kantoor in Utrecht, maar je werkt ook op locatie in je werkgebied.  

 

Heb je interesse? 
Heb je vragen over deze functie of de sollicitatieprocedure? Mail of bel naar Rachad Ghaddoura, hij beantwoordt 
ze graag. Hij is bereikbaar op tel. 06-24433534 en rachad.ghaddoura@hoom.nl.  


