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In het kader van de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen is de werkorganisatie op zoek naar 
een adviseur Participatie en Communicatie. 
 
Aanleiding  
De zestien gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen zijn samen met de provincie, de drie 
waterschappen en de netbeheerder, begonnen met het opstellen van een Regionale Energie 
Strategie (RES). In de RES worden de regionale uitwerking, specificatie en vertaling van de nationale 
afspraken uit het Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is te komen tot een zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook 
worden met de RES regionaal aanwezige (rest)warmtebronnen en de behoefte aan infrastructuur in 
beeld gebracht en worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De RES focust op de gebouwde 
omgeving (energiebesparing en warmtevoorziening) en elektriciteit (opwekking en infrastructuur). 
De RES zal input leveren voor de toekomstige omgevingsvisies van gemeenten en provincie. 
 
Aanpak RES-regio Arnhem Nijmegen 
De aanpak van de Regio Arnhem Nijmegen kenmerkt zich door de slogan ‘van, voor en door de 
regio’. 
De RES is een opgave van de regio, wordt georganiseerd door de regio en de uitkomsten zijn voor de 
regio. Dat komt ook tot uiting in de RES werkorganisatie. Die een brede vertegenwoordiging vanuit 
de verschillende overheden. Vanuit gemeenten, provincie en de waterschappen zijn medewerkers 
tijdelijk gedetacheerd bij de RES werkorganisatie. Het Plan van Aanpak is onze opdracht en de basis 
voor de werkzaamheden voor 2020 en 2021. De werkorganisatie werkt met verschillende sporen, nl 
nl Ruimte & Energie, Bestuurlijke Besluitvorming, (boven)lokale Samenwerking. Als verbindend spoor 
is er Organisatie, Communicatie, Participatie en Data&Monitoring.  
De fase waar de werkorganisatie nu voor aan de lat staat is het lokale proces volgen voor de 
uitwerking van de reeds bepaalde zoeklocaties, het ‘op maat’ leveren van kennis en informatie aan 
gemeenten, aansluiten bij de (boven)regionale ontwikkelingen en gemeenten voorbereiden op de 
uitwerking en uitvoering in de periode na RES 1.0. 
 
Participatie en communicatie binnen de RES 
In de Startnotitie is het uitgangspunt ‘een RES van, voor en door de regio’ vastgelegd. Wat lokaal 
gedaan kan worden doen we lokaal. Elke gemeente organiseert haar eigen participatietraject. Dat is 
niet nieuw. Daar zijn ze al langer mee bezig alleen komt de RES daar nu bij. 
De werkorganisatie adviseert de RES-partners waar nodig/gewenst. De werkorganisatie maakt in 
samenspraak met de mensen in de verschillende sporen basisdocumenten en adviseert partijen uit 
de regiegroep. De adviseur participatie en communicatie levert hierin ook een bijdrage. Daarbij 
adviseert de adviseur participatie en communicatie aan de werkorganisatie over de strategie en 
coördineert de regionale activiteiten m.b.t. de participatie en communicatie. Aan jouw rechterhand 
werkt de communicatie adviseur die o.a. nieuwsbrieven opstelt, tekstredacties uitvoert en tekstuele 
ondersteuning biedt. 
De insteek van de regionale activiteiten kenmerkt zich met het uitgangspunt dat uitwisselen van en 
leren van en met elkaar voorop staat. Gemeenten hebben behoefte aan inhoudelijke kennis en 
uitwisseling over participatie ihkv de energietransitie en een gezamenlijke kernboodschap. Hiervoor 
staat de werkorganisatie aan de lat. Verder adviseert een breed samengestelde participatietafel over 
o.a. participatie in de RES. Deze tafel is recent gestart en moet de komende periode zijn plek en vorm 
krijgen. Daarbij ondersteunt de werkorganisatie. In deze tafel zijn o.a. energiecoöperaties, 
energieontwikkelaars, LTO en andere spelers in vertegenwoordigd. Een van de onderwerpen die 
daarbij spelen is invulling geven aan lokaal eigendom. 
 



 

 

Wie zoeken wij, de functie-eisen, competenties en ervaring  
Vanwege het vertrek van één van de adviseurs Participatie en Communicatie zoeken wij een  
enthousiaste, pro-actieve en naar buiten gerichte adviseur Participatie en Communicatie voor 
gemiddeld 2 dagen per week (16 uur) tot juli 2021. In de periode november-februari is dit 20 uur. 
Verlenging van de opdracht na juli 2021 is een mogelijkheid.  
Je hebt brede ervaring met participatietrajecten, beschikt over antennes voor de belangen van 
inwoners, overheidspartners en andere belanghebbenden en vertaalt die in strategisch advies. Je 
bent hands-on, communicatief en schrijfvaardig. Ervaring met bestuurlijke processen bij gemeenten 
en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen is gewenst, evenals ervaring met het opstellen van 
documenten voor raad- en statenleden en algemene bestuursleden. Het is belangrijk dat je belangen 
kunt afwegen en daarop kunt adviseren. Maar soms is het ook nodig dat je ‘hands on’ andere zaken 
oppakt. Tevens onderhoud je in afstemming met de gemeentelijke perswoordvoeders het contact 
met de Pers. Je bent goed bekend met de regio en werkzaam (geweest) bij één van de gemeenten, 
waterschappen of provincie en werkt binnen de RES werkorganisatie samen met een collega 
communicatie. 
 
Vanuit jouw rol lever je een bijdragen aan: 

 Adviseren over de te volgen participatie en communicatie strategie en coördinatie hiervan op 
regioniveau 

 Diverse voorkomende werkzaamheden t.b.v. participatie en communicatie  
 Voorzitten van diverse overleggen op het gebied van participatie.  
 Faciliteren van uitwisseling kennis en ervaringen op het gebied van participatie tussen 

diverse spelers. 
 Je staat de pers te woord, coördineert en onderhoudt contacten met de media (in 

afstemming met gemeentelijke woordvoerders) 
 Opstellen en faciliteren van bijeenkomsten 
 Mailings en nieuwsbrieven aan stakeholders, wethouders, ambtenaren en 

volksvertegenwoordigers. 
 College- en raadsvoorstellen en beleidsmatige documenten zoals uitvoeringshandreiking 

mede opstellen 
 Bestuurlijke vaststelling van de RES 1.0 
 Het nader vormgeven van de participatie tafel  
 Contact onderhouden met JongRES 

 
Het RES-proces is lastig voorspelbaar. Het is goed mogelijk dat er andere werkzaamheden bij komen. 
Daarnaast kent het proces ook pieken in de werkzaamheden. Het is belangrijk dat je flexibel bent en 
die pieken op kunt opvangen. Start van de opdracht is zo spoedig mogelijk in oktober 2020. 
 
 
Overige informatie    
Heb je belangstelling, stuur een korte brief voorzien van een CV naar res@regioan.nl  
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Eva Oosterwegel, 
e.oosterwegel@delynx.nl, 06 44132889  
Je brief zien wij graag tegemoet uiterlijk 28 september 2020. De gesprekken vinden plaats in de 
middagen van 5 oktober en 6 oktober.  
 


