
 

 

 

Ben je een ervaren projectleider, adviseur en belangbehartiger? Heb je affiniteit met de 
energietransitie? Heb jij een uitstekend netwerk binnen provincies, gemeenten en het 
Rijk? Ben je inzetbaar op complexe integrale beleidsvraagstukken? Weet jij niet alleen 
jezelf maar ook andere collega’s in hun rollen als belangenbehartiger, adviseur, 
kennisdeler en als verbinder de gezamenlijke provincies van A naar B te laten excelleren?  
Dan ben je meer dan welkom om het team Energietransitie te versterken. 

 
Nieuwsgierig en vooral enthousiast?  

Wacht dan niet langer met reageren op de functie van 
 

Belangenbehartiger Energie-infrastructuur  
IPO Medewerker B 
(32) uur (0,9 fte) 

 
De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie 
kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende 
landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken op regionaal niveau, zoals de Klimaatopgave. Provincies leveren een bijdrage 
aan beleid en realisatie. 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.  
 
Werken bij het IPO 
In je rol van ‘belangenbehartiger’ weet je de adequate connecties te leggen tussen de 
programma’s en de onderliggende beleidsopgaven. Dit betekent dat er nadruk ligt op de 
vaardigheid van ‘organiserend vermogen’ tussen programma’s met beleidsopgaven en 
inhoudelijke expertise in de programma’s en provincies. 
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 is binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt 
afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld worden 
met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke 
kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.  

Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat je met 
je leidinggevende met regelmaat afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid 
binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken. 

 
Jouw eerste opdracht zal zijn op het gebied van energietransitie   
 
Nederland is volop in transitie. Dat gaat niet vanzelf. De komende tijd wordt door het 
Rijk gewerkt aan een visie voor de energie-infrastructuur in 2050 en netbeheerders 
investeren de komende jaren miljarden euro’s om naar deze nieuwe, duurzame energie-
infrastructuur toe te werken. In de tussenliggende periode is het voor nieuwe bedrijven 



 

 

en instellingen niet meer vanzelfsprekend dat zij kunnen rekenen op een aansluiting op 
het net. In grote delen van het land is er nu al sprake van acute netcongestie. Het is 
jouw opdracht om vanuit het perspectief van de samenwerkende provincies voorstellen 
te doen voor de omgang met acute netcongestie, het verkorten van doorlooptijden van 
ruimtelijke procedures, het stimuleren en toepassen van slimme energiesysteem 
oplossingen en de aanpassing van de Energiewet. Kortom, alles te doen wat nodig is om 
korte termijn-problemen op het net te voorkomen dan wel op te lossen. Dit doe je in het 
beleidsnetwerk wat hier gezamenlijk voor verantwoordelijk is. Je werkt dan ook onder 
meer nauw samen met het Rijk, gemeenten (VNG), en de netbeheerders (Netbeheer 
Nederland).  
 
Je fungeert samen met een senior-adviseur uit het team als het provinciaal gezicht 
richting deze andere overheden, publieke en private partijen op het energie-
infrastructuur dossier. Jij bent de schakel tussen de provincies en in overleg met de 
provinciale achterban weet je deze opgave, inclusief de ruimtelijke inpassingskant ervan, 
verder te brengen. Hiervoor volg je het formele traject van werkgroepen en ambtelijke & 
bestuurlijke adviescommissies, maar je beschikt bij voorkeur ook over een eigen 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 zijn. Je verdedigt 
de belangen van provincies richting de buitenwereld, maar kunt de uitkomsten uit de 
onderhandelingen of beleidsprocessen ook richting de achterban toelichten en waar nodig 
verdedigen.  
Bovenal adviseer je de 12 provinciale bestuurders Klimaat en Energie over het domein 
van de energie-infrastructuur. Je bent inhoudelijk sparringpartner en adviseert 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 met elkaar te verbinden en je houdt voor jezelf en anderen het overzicht. 
 
Wat ga je doen? 
• Je stelt namens en met de 12 provincies adviezen en voorstellen op voor alles wat te 

maken heeft met de korte termijn aanpak van de energie-infrastructuur. Je regelt 
goede condities voor de uitvoering daarvan; 

• Je bent, samen met de senior-adviseur, de ambtelijk gesprekspartner voor het Rijk, 
de VNG, Netbeheer Nederland en andere samenwerkingspartners. 

• Je participeert namens de samenwerkende provincies in relevante (landelijke) 
werkgroepen. 

• Je faciliteert kennisdeling tussen samenwerkende provincies. 
• Je zorgt ervoor dat jouw opgave goed wordt afgestemd met de collega’s die werkzaam 

zijn op het terrein van Energie en Klimaat, maar ook met de andere transities binnen 
het IPO (zoals wonen en stikstof).   

 
Standaard vacature tekst 
Wat breng je mee:  

• Academisch werk- en denkniveau en kennis/achtergrond in bestuurlijk complexe 
vraagstukken; 

• Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en provinciale organisaties in 
het bijzonder; 

• Bewezen vaardigheden in belangenbehartiging en netwerken; 
• Sterk in procesmatig werken en een prima organiserend vermogen; 



 

 

• Gedegen ervaring in het werken binnen en bestuurlijk beleidsmatige omgeving op 
het vlak van energie en klimaat.  

• De talenten adviesvaardigheid, netwerkvaardigheid, bestuurlijke sensitiviteit, 
onderhandelen en conceptuele flexibiliteit. 

• Een verbindende persoonlijkheid die initiatiefrijk, creatief en innovatief is, van 
zelfstandig werken houdt en blij wordt van advisering op tactisch en strategisch 
niveau. 

• Een brede interesse en kennis van de maatschappelijke opgaven en de kerntaken 
van de provincies.  

• Je kunt je complexe dossiers snel eigen maken en weet complexiteit ook simpel uit 
te leggen. 

• Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve 
vaardigheden 

• Je herkent je in de IPO-kernbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open 
netwerkorganisatie. 

 
 
Wat bieden wij? 

• Het gaat om een functie in de vaste kern van het IPO, we bieden een contract voor 
één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd, waarbij het IPO voor 
kandidaten uit de provincies ook openstaat om dit op basis van detachering vorm 
te geven; 

• de functie IPO Medewerker B, schaal 12 afhankelijk van ervaring (maximaal € 
5.827,98 bruto bij een fulltime dienstverband);  

• een ABP-pensioen; goed voor later dus;  
• een studiebudget van €5000 per vijf jaar;  
• een keuzebudget 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, binnen de afspraken van het 

team.  
• Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station 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 graag uiterlijk 
19 mei tegemoet via een e-mail naar vacatures@ipo.nl, onder vermelding van 
‘Belangenbehartiger Energie-infrastructuur’ 
 
Informatie 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de opdracht kun je bellen met Michel 
Schoemaker, teammanager IPO (06-28267040).  
 

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


