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Over	Energie-Nederland	
Energie-Nederland	is	de	branchevereniging	voor	alle	partijen	die	elektriciteit,	gas	en	warmte	
produceren,	 leveren,	 verhandelen	 en	 services	 aanbieden.	 Samen	 vertegenwoordigen	 wij	
nagenoeg	 de	 gehele	 markt.	 Onze	 ruim	 60	 leden	 zijn	 actief	 in	 zowel	 ‘groene’	 als	 ‘grijze’	
energie	 en	 allerlei	 soorten	 dienstverlening.	 Onder	 hen	 zijn	 ook	 veel	 nieuwkomers	 op	 de	
markt,	 innovatieve	 spelers	 en	 duurzame	 initiatieven.	Energie-Nederland	 gaat	 voor	 een	
duurzame,	betrouwbare	en	betaalbare	energievoorziening;	wij	zijn	een	van	de	trekkers	van	
het	Klimaatakkoord.	
	
Wij	 zijn	 dé	 partner	 van	 overheid	 en	 maatschappij	 om	 de	 verduurzaming	 verder	 vorm	 te	
geven.	 Als	 energiebranche	 dragen	 we	 hieraan	 bij	 met	 een	 heldere	 visie	 en	 concrete	
oplossingen.	Energie-Nederland	 behartigt	 belangen	 op	 het	 brede	 vlak	 van	 de	
energievoorziening,	 van	 het	 opwekken	 en	 handel	 in	 energie	 tot	 aan	 de	 levering	 aan	 de	
consument	 en	 bedrijven.	 Bovendien	 ondersteunt	 Energie-Nederland	 de	 ontwikkeling	 van	
nieuwe	dienstverlening	van	haar	leden,	zoals	hulp	bij	de	verduurzaming	van	gebouwen.	
		
Het	 huidige	 team	 van	 Energie-Nederland	 bestaat	 uit	 10	 personen.	 Na	 invulling	 van	 deze	
vacature	 zal	 het	 team	 uit	 6	 Programmamanagers	 bestaan	 met	 allen	 hun	 eigen	
aandachtsgebied.	 Energie-Nederland	 wordt	 geleid	 door	 een	 bestuur,	 o.l.v.	 een	
onafhankelijke	 voorzitter,	 sinds	 2015	 is	 dit	 Medy	 van	 der	 Laan.	 Het	 bestuur	 is	 een	
afspiegeling	van	de	 leden,	waarin	naast	de	voorzitter	negen	CEO’s	 van	 leden,	deel	 van	uit	
maken.	Het	kantoor	van	Energie-Nederland	staat	in	het	centrum	van	Den	Haag.	Vanwege	de	
corona	crises	wordt	momenteel	grotendeels	vanuit	huis	gewerkt	en	wordt	veelvuldig	gebruik	
gemaakt	van	video	conferencing.	
	
De	rol	van	Programmamanager	Elektriciteit	&	Gas	
In	 de	 rol	 van	 Programmamanager	 Elektriciteit	 &	 Gas	 bevind	 je	 je	 in	 het	 hart	 van	 de	
Nederlandse	 en	 Europese	 energiewereld.	 Primair	 beheer	 je	 de	 belangen	 van	 de	
marktpartijen	(de	leden)	actief	in	de	energiesector	richting	het	Rijk,	toezichthouder	ACM	en	
andere	stakeholders	op	één	of	meer	thema’s.	Het	thema	waar	jij	je	in	deze	rol	hoofdzakelijk	
op	 richt	 is	 de	 groothandelsmarkt	 voor	 elektriciteit	 en	 gas.	 Je	 werkt	 nauw	 samen	met	 de	
Senior	 Programmamanager	 Energiemarkten	 en	 begeleidt	 samen	 de	 themagroep	
‘marktwerking	elektriciteit’,	 en	 ‘groothandel	 gas’.	 Je	 voorbereiding	op	deze	bijeenkomsten	
bestaat	 uit	 je	 inlezen	 zodat	 je	 weet	 wat	 er	 speelt	 op	 deze	 gebieden	 en	 legt	 contact	met	
stakeholders	 die	 relevant	 zijn	 voor	 het	 desbetreffende	 onderwerp.	 Samen	 met	 de	 leden	
bepaal	je	de	agenda.	Op	inhoudsniveau	achterhaal	jij	wat	belangrijk	is	voor	de	leden,	op	het	
niveau	van	proces	ben	jij	actief	bezig	om	tot	een	gezamenlijk	positie	te	komen.	Ook	ben	je	
verantwoordelijk	voor	de	verslaglegging,	houd	je	de	gemaakte	afspraken	bij	en	zet	je	acties	
uit.	 Al	 naargelang	de	 zwaarte,	 urgentie	 van	 en	discussie	 over	 het	 onderwerp	deel	 je	 deze	
met	 het	 bestuur.	 Tevens	 ben	 je	 verantwoordelijk	 voor	 het	 managen	 en	 begeleiden	 van	
andere	 werkgroepen.	 Marktprocessen,	 Balance	 Responsible	 Parties/Balance	 Service	
Providers,	Elektrisch	vervoer,	Allocatie	2.0	en	Netverliezen	elektriciteit,	 allen	onderwerpen	
die	besproken	worden	in	werkgroepen	waar	jij	mee	te	maken	krijgt.	De	precieze	rolverdeling	
zal	 afhangen	 van	 jouw	 voorkeuren,	 kennis	 en	 ervaring.	 Op	 inspirerende	 en	 verbindende	
wijze	weet	 jij	het	proces	 te	 faciliteren	van	een	gezamenlijke	positie	van	de	 leden	naar	het	
Rijk,	 de	 ACM	 en	 andere	 stakeholders.	 Je	 adviseert	 het	 bestuur	 over	 standpunten	 van	
bepaalde	 thema’s	 en	 bent	 in	 staat	 de	 leden	 te	 vertegenwoordigen	 bij	 stakeholders.	 Ook	



signaleer	 je	 relevante	 ontwikkelingen	 in	 de	maatschappij,	markt	 en	 politiek	 in	 binnen-	 en	
buitenland	 en	 maakt	 daar	 een	 analyse	 van	 zodat	 je	 goed	 bent	 voorbereid	 op	 nieuwe	
passende	beleidsmaatregelen	én	bijdraagt	aan	de	visie	en	strategie	van	Energie-Nederland.	
Uiteraard	ontwikkel	en	onderhoud	je	een	relevant	netwerk	zowel	binnen	als	buiten	Energie-
Nederland	 en	 sta	 je	 in	 verbinding	 met	 het	 communicatieteam	 van	 Energie-Nederland	
waarmee	je	samen	de	communicatieboodschappen	en	–momenten	alsmede	de	doelgroepen	
bepaalt.	Je	rapporteert	aan	de	Directeur	van	Energie-Nederland.		
	
Het	gewenste	profiel	
Je	 beschikt	 over	 een	 academisch	 werk-	 en	 denk	 niveau	 en	 hebt	 minimaal	 zes	 jaren	
werkervaring	 in	 de	 energie,	 bij	 voorkeur	 de	 energiemarkt.	 Kennis	 van	 en	 ervaring	 in	
marktordening	 en	 of	 groothandelsprocessen	 is	 zeer	 welkom,	 affiniteit	 is	 een	 minimale	
voorwaarde.	Bovenal	wil	jij	werken	op	het	snijvlak	tussen	de	energiewereld	en	regelgeving.	
Je	 bent	 een	 belangenbehartiger	 en	 beïnvloeder	 in	 hart	 en	 nieren.	 Je	 toont	 leiderschap	 in	
discussies	met	 leden	maar	kan	 jezelf	ook	wegcijferen	 in	het	belang	van	diezelfde	 leden	en	
Energie-Nederland.	 Je	 bent	 in	 staat	 multi-level	 te	 functioneren:	 je	 hebt	 overleg	 met	
medewerkers	 van	 leden	 en	 presenteert	 aan	 het	 bestuur,	 je	 staat	 in	 contact	 met	
beleidsambtenaren	 en	 je	 begeleidt	 besprekingen	 met	 de	 Directeur	 Generaal,	
Staatssecretaris	 en	 of	 Minister.	 Je	 kan	 goed	 switchen	 tussen	 operationeel,	 tactisch	 en	
strategisch	 niveau	 en	 bent	 communicatief	 en	 diplomatiek	 in	 jouw	 contacten	 én	 weet	
tegelijkertijd	 jouw	 verwachtingen	 duidelijk	 te	 managen.	 Je	 weet	 de	 standpunten	 van	
Energie-Nederland	effectief	uit	 te	dragen	en	 toe	 te	 lichten	 zowel	een-op-een,	 in	 kleine	en	
grote	 groepen,	 bij	 departementen	 en	 politiek	 én	 bij	 Public	 Relations/Public	 Affairs.	 Je	 kan	
zelfstandig	 werken	 maar	 werkt	 ook	 graag	 samen	 met	 collega-programmamanagers	 op	
specifieke	dossiers.	Ook	weet	jij	met	jouw	persoonlijkheid	en	karakter	waarde	toe	te	voegen	
aan	het	team.	Jouw	kennis	en	beheersing	van	de	Nederlandse	en	Engelse	taal	 in	woord	en	
geschrift	zijn	uitstekend.		
	
Arbeidsvoorwaarden	
● Marktconform	salaris		
● Persoonlijk	budget	(18%	van	schaalsalaris)	
● Diverse	opleidingsmogelijkheden	die	jouw	succes	binnen	jouw	rol	en	de	organisatie	

vergroten		
● OV	waarmee	je	1ste	klas	kan	reizen	
● Laptop,	smart	Phone	en	(zo	lang	thuiswerken	i.v.m.	Corona	wordt	aangeraden)	

gebruik	van	thuiswerkbenodigdheden	
● 32	of	40-urige	werkweek	(een	24-urige	werkweek	behoort	tot	de	mogelijkheden)	

	
Interesse?	
Herken	 je	 jezelf	 in	 bovenstaand	 profiel	 en	 heb	 je	 interesse?	 Stuur	 dan	 jouw	 CV	 en	
motivatiebrief	naar	SYNC	Executive	Search	(ginette.verkleij@syncsearch.nl).	Voor	vragen	kun	
je	terecht	bij	Ginette	Verkleij	op	het	nummer	06-41266955.	
	
	


