
ZOEKT...

Secretaris
Enschede Energie zoekt nieuwe bestuurders voor onze coöperatie. 
Coöperatie Enschede Energie U.A. is opgericht in 2016. Het is een vrijwilligersorganisatie van 
betrokken Enschedese inwoners, uit het stedelijke en landelijke gebied. Door het grote draagvlak 
is Enschede Energie met recht een vereniging van en voor alle Enschedeërs. We verbinden stad en 
land met elkaar.

Met actieve burgerparticipatie en veel enthousiasme en inzet willen we Enschede zo duurzaam 
mogelijk maken en de inwoners daarvan laten profiteren. Leden kunnen in projecten investeren en 
bepalen via de ledenraad het beleid. De ledenraad benoemt het bestuur, en fungeert daarvoor ook 
als klankbord.

De secretaris is de organisatorische spil in de coöperatie. De secretaris is verantwoordelijk voor de 
inrichting van de organisatie en de bedrijfsprocessen, en voor de (leden-)administratie. Vanwege 
het aflopen van de zittingsperiode zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris.

• U bent een bestuursperiode van 4 jaar (met mogelijkheid tot verlenging) beschikbaar  
 voor circa 1 dagdeel per week (soms overdag/vaak avond).
•  U woont in (de regio) Enschede.
•  U bent in staat om de processen en de bestuurscyclus binnen de coöperatie en
 aanverwante rechtspersonen te overzien en de interne organisatie en bedrijfsvoering  
 daarop in te richten en te bewaken.
•  U bent de spil tussen de diverse organen binnen de coöperatie: bestuur, ledenraad,
 en Raad van Commissarissen.
•  U heeft een visie op het functioneren van de coöperatieve vereniging in een zakelijke  
 context. U geeft leiding aan de (leden-)administratie en ondersteunt het bestuurslid en  
 de medewerker PR en communicatie.
•  U bent in staat om de ondersteuning (“het bureau”) verder te professionaliseren door  
 de juiste mensen aan te trekken en ruimte te geven.
•  U hebt een open houding en goede communicatieve vaardigheden.
•  U hebt belangstelling voor verduurzaming, doorgrondt coöperaties /coöperatieve 
 modellen en complexe organisaties.
•  U heeft zin om met de andere 4 bestuursleden de coöperatie en haar leden te 
 faciliteren in de verdere ontwikkeling.

WAT VRAGEN WE:



• Een vrijwilligersfunctie bij een inspirerende organisatie die ideologische doelen 
 weet te bereiken op een zakelijke wijze. 
•  De kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de woon- en leefwereld voor deze  
 en volgende generaties in Enschede en Twente. 
•  Goede ondersteuning bij de bestuurlijke werkzaamheden en ruimte om daaraan verder  
 gestalte te geven. 
•  Enthousiaste bestuursleden en team van betrokken beroepskrachten en vrijwilligers. 
•  De mogelijkheid om het eigen netwerk verder uit te bouwen in de Regio. 
•  Vergoeding van gemaakte onkosten, vacatiegeld en beschikbaarheid van 
 bedrijfsmiddelen.

WAT BIEDEN WE:

De bestuurscultuur is collegiaal en de besluitvorming gebeurt op basis van consensus. 
De bestuursleden zijn bereid elkaar te helpen bij de uitvoering van de taken. We verwachten dat de 
nieuwe secretaris eveneens een teamspeler is, die de coöperatie organisatorisch goed op de rit 
houdt.

In wat we doen zijn we succesvol. Dit jaar zijn 25 zonnestroominstallaties op dak in bedrijf met 
gezamenlijk meer dan 10.000 zonnepanelen! Ook is er een aantal buurtprojecten onder handen, 
gericht op bewustwording van bewoners(groepen). Bijvoorbeeld in de wijk Twekkelerveld. In de 
komende periode worden meer zonnestroominstallaties op dak en 3 zonnevelden in de Zuid 
Esmarke gerealiseerd.  

Enschede Energie ondersteunt als grotere lokale energiecoöperatie andere lokale 
energiecoöperaties in de regio. We zijn actief in belangenverenigingen in onze sector en groeien 
gestaag door. Het bestuur wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een klein team van 
medewerkers. De ontwikkelingen gaan snel; de energiewereld is zeer dynamisch geworden. 
Daarom is reflectie op - en zo nodig bijsturen van - de bestaande strategie en aanpak één van de 
opgaven van de komende jaren. 

VERDER OVER ONS:

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw sollicitatie met motivatie naar: info@enschede-energie.nl. 
We maken graag kennis met u in een persoonlijk gesprek. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Jeroen Jansen (voorzitter) of Ruud Mulder (bestuurslid projecten).

Ruud Mulder (bestuurslid projecten)
Mail: ruud.mulder@enschede-energie.nl
Tel: 06 - 510 98 591

Jeroen Jansen (voorzitter)
Mail: jeroen.jansen@enschede-energie.nl
Tel: 06 - 150 00 551


