
 

 

Ben je een ervaren senior projectmanager, adviseur en belangbehartiger?  Inzetbaar op 

complexe integrale (provinciale kerntaak overstijgende) beleidsvraagstukken; in dit geval 

de Klimaatopgave en Regionale Energiestrategieën. Weet jij niet alleen jezelf maar ook 

andere collega’s in hun rollen als adviseur, projectleider, kennisdeler, belangenbehartiger 

en als verbinder de gezamenlijke provincies van A naar B te laten excelleren? Signaleer, 

attendeer en adviseer je collega’s op dwarsverbanden vanuit het maatschappelijke 

vraagstuk van de klimaatopgave en energietransitie met de andere beleidsopgaves 

binnen de IPO-opdrachten? Ben je in staat om op een slimme manier kennisdeling binnen 

en tussen diverse gremia te organiseren?  

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer om te reageren op de functie  

IPO medewerker B 

(1,0 FTE, DEELTIJD OPTIONEEL) 

in de rol van senior adviseur energie. 

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie 

kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur 

en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-

economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook 

gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf 

provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en 

uitwisseling van kennis. Het IPO-bureau ondersteunt de vereniging van twaalf provincies.   

Provincies hebben net als de andere overheden het klimaatakkoord omarmd. Dit 

betekent dat we aan de slag kunnen de doelstellingen van Parijs te realiseren. In het 

klimaatakkoord staan verschillende afspraken van provincies. Als medeoverheden werken 

provincies, rijk en gemeenten samen deze afspraken te realiseren.  

 

Jouw opdracht 

Je fungeert als het provinciaal gezicht richting andere overheden, publieke en private 

partijen op het energiedossier. Jij bent de schakel tussen de provincies en in overleg met 

de provinciale achterban vorm weet je de beleidsopgaven verder te brengen. Hiervoor 

volg je het formele traject van werkgroepen en ambtelijke & bestuurlijke 

adviescommissies, maar heb je ook je netwerk om via de informele route kennis en 

kunde op te halen.  

Je weet de inbreng van de 12 provincies samen te brengen tot één standpunt en kunt dat 

uitdragen in het relevante netwerk, en weet daarbij de balans te vinden tussen de 

wensen van de provincies en de mogelijkheden die er op het speelveld buiten de 

provincies zijn. Je verdedigt de belangen van provincies richting de buitenwereld, maar 

kunt de uitkomsten uit de onderhandelingen ook richting de achterban toelichten en waar 

nodig verdedigen. 

 

Elektriciteit, Wind op land, Zonenergie, Monitoring RES, SDE ++, uitvoeringslasten 

Klimaatakkoord en de gebouwde omgeving vormen de belangrijkste beleidsopgaven 

waaraan jij werkt. Hierbij is het van belang tijdig in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen, kennis uit te wisselen en zowel onderling als met de andere overheden 

en maatschappelijke partners samen te werken. 

 

Daarnaast adviseer je provinciaal bestuurders op het energiedomein. Je hebt een rol als 

sparringpartner voor bestuurders en adviseert ze ter voorbereiding op bestuurlijk 

overleggen met de minister, andere decentrale overheden en publieke en private 

partijen. De dynamiek op de dossiers is hoog. Je kunt snel schakelen tussen 



 

verschillende dossiers en de bijbehorende belangen, maar weet deze waar nodig ook aan 

elkaar te verknopen.  

 

Wat ga je doen? 

− Je stelt adviezen op en bent verantwoordelijk voor het inrichten en doorlopen van 

een succesvol proces van belangenbehartiging;   

− je bent de gesprekspartner voor het rijk, de VNG, de Unie van Waterschappen en 

andere samenwerkingspartners.  

− Je bent voorzitter van de projectgroep monitoring RES (in samenwerking met VNG en 

Unie van Waterschappen) 

− Je participeert namens de samenwerkende provincies in een aantal relevante 

werkgroepen 

− Samen met ambtelijk en bestuurlijk  portefeuillehouders schakel je over inzet van de 

samenwerkende provincies op jouw beleidsopgaven en bewaak je de samenhang met 

andere opgaven. 

 

 

Wat vragen wij?  

− academisch werk- en denkniveau;  

− je hebt aantoonbare ervaring met het werken met een politiek-bestuurlijke 

beleidsopgave via een programmatische aanpak, bij voorkeur bij een provinciale 

overheid;  

− je weet verbindingen te leggen tussen partijen en bent gericht op een duurzame 

samenwerking;  

− je bent in staat om nieuwe materie snel eigen te maken en een strategische 

sparringpartner binnen het netwerk van je opgave te zijn;  

− je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve 

vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering; 

− je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te 

benutten; 

− je bent proactief en resultaatgericht met oog voor de belangen van de ander;  

− je bent flexibel en presteert goed onder druk;  

− je levert een bijdrage en denkt meer over de ontwikkeling van de organisatie.  

 

Wat bieden wij? 

− Een uitdagende functie in een energieke werkomgeving voor in principe 36 uur per 

week (1,0 fte) waarbij werken in deeltijd bespreekbaar is; 

− het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een 

contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

− functie IPO Medewerker B: het verdienniveau van de opdracht is schaal 12 maximaal 

€ 5.708,87 bruto bij een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van kennis 

en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;  

− Een ABP-pensioen; goed voor later dus; 

− Een studiebudget van € 5.000 per vijf jaar; 

− Een individueel keuzebudget (IKB) van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je 

inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris; 

− Een groot en interessant netwerk; 

− Een aantrekkelijke reiskostenregeling; 

− Alle ruimte voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken; 

− Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het 

centrum van Den Haag.  

 

  



 

Reageren? 

Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig 

jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te 

excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie 

uiterlijk 17 augustus a.s. tegemoet via een e-mail naar vacatures@ipo.nl, onder 

vermelding van medewerker IPO sr. adviseur Energie. 

De sollicitatiegesprekken voor de 1e gespreksronde zijn gepland op 24 augustus in de 

middag. Fijn als je hier rekening mee kunt houden in je agenda! 

 

 

Informatie   

Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met de teammanager Michel Schoemaker 

(0628267040). 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

Wat goed is te weten over……. 

Werken bij het IPO 

Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door 

verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en 

maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk 

optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en 

innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke 

vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open 

netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde 

netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed 

inzetbaar zijn binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt 

afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld met een 

flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, 

kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.  

De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken 

over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies 

adequaat voor te bereiden en te realiseren. 

Werken aan opgaven 

Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de 

zogeheten Kerntaken Kompas 2020 (https://ipo.nl/beleidsvelden/bestuur/de-provincie-

van-de-toekomst)en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma 

Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen 

aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO bestuur is, 

namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende 

beleidsopgaves.   
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