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In het kader van de Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen is de werkorganisatie op zoek naar 
een procescoördinator. 
 
Aanleiding  
De 16 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 wordt de regionale uitwerking, specificatie en vertaling van de nationale afspraken uit het 
Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van 
hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook worden met de RES 
regionaal aanwezige (rest)warmtebronnen en behoefte aan infrastructuur in beeld gebracht en 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 moeten geven 
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-organisatie die een brede vertegenwoordiging vanuit de 
verschillende overheden kent. De fase van werving binnen de verschillende RES-partners is afgerond. 
De RES-organisatie werkt vanuit een Plan van Aanpak dat de Regiegroep vaststelt. Momenteel wordt 
gewerkt aan een nieuw Plan van Aanpak dat de basis vormt voor de werkzaamheden in het jaar 2020 
en 2021. De werkorganisatie werkt met verschillende sporen, nl Ruimte & Energie, Bestuurlijke 
Besluitvorming, (boven)lokale Samenwerking. Als verbindend spoor is er Organisatie, 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. 
 
Opdracht  
Om te komen tot een integrale RES voor de regio Arnhem Nijmegen is het van groot belang dat de 
sporen in samenhang werken. Dat vraagt om onderlinge afstemming en aanpassing zowel op inhoud 
als op het proces. Gezien het krappe tijdspad dat er ligt vraagt dat om een goed overzicht en snel 
schakelen. Behalve samenhang in de sporen is ook de interactie en samenhang tussen de  
verschillende besturen en stakeholders van groot belang. Zeker waar een zo groot mogelijk draagvlak 
nodig is om de RES te laten slagen. Verdere operationele coördinatie is nodig om binnen de gegeven 
dynamische context en het gestelde tijdpad tot de gewenste doelrealisatie te komen.  
 
Wij zoeken een procescoördinator die de opdracht heeft om de beheersbaarheid van het 
uitvoerende proces te vergroten, waarbij hij/zij: 

- De samenhang en integrale voortgang van het uitvoerende proces strakker helpt op te 
stellen en deze in het vervolgproces bewaakt; 

- Mede zorg draagt voor het verbinden van de verschillende stakeholders aan het proces; 
- Oog heeft voor aspecten van tactisch en strategische aard;   
- Knelpunten vroegtijdig signaleert en bespreekbaar maakt waardoor naar een effectieve 

oplossing geleid kan worden; 
- Eventuele maatregelen initieert; 
- Coördineert de input voor het onderdeel RES van het ambtelijk overleg ‘klimaatberaad’ en is 

hierbij aanwezig. 



 

 

Daarnaast vragen wij van alle leden van de werkorganisatie om ook taken op te pakken die op dat 
moment noodzakelijk zijn om de kwaliteit en de voortgang te borgen, ook al zijn die niet direct in het 
takenpakket omschreven. 
 
Wie zoeken wij?   
De werkorganisatie RES zoekt een stevige procescoördinator die vanuit de operatie de samenhang en 
integrale voortgang van het uitvoerende proces bewaakt, oog heeft voor aspecten van tactisch en 
strategische aard en daarnaast mensen verbindend laat samenwerken en knelpunten in bv 
onderlinge samenwerking en afstemming vroegtijdig signaleert en bespreekbaar maakt. In overleg 
met de procesregisseur en de trekkers van de verschillende sporen kunnen vervolgens maatregelen 
worden ingezet.  
 
De procescoördinator werkt nauw samen met de procesregisseur en de leden van de 
werkorganisatie. De procesregisseur blijft eindverantwoordelijk voor de RES. De tijdsbesteding 
bedraagt gemiddeld 24 uur tot 15 juli 2021. Er bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de 
opdracht ook na deze datum. De opdracht verloopt onder opdrachtgeverschap van gemeente 
Nijmegen. De regio Arnhem Nijmegen is in organisatievorm in ontwikkeling, mogelijkerwijs zal het 
opdrachtgeverschap in de toekomst komen te vallen onder een nog mogelijk op te richten de regio 
organisatie.  
 
Verwachte resultaten   
- Een goed lopend uitvoerend proces van de RES Regio Arnhem Nijmegen met de aandachtsvelden 

planning, inzet en middelen, proces en communicatie; 
- De inhoudelijke en procesmatige samenhang en afstemming van -en tussen de verschillende 

sporen en initiëren van benodigde maatregelen daarvoor; 
- Het mede agenderen van tactische- en strategische vraagstukken in de verschillende sporen en 

initiëren van benodigde maatregelen daarvoor; 
- Flexibel inspringen daar waar nodig;  
- Het vormgeven en voorzitten van algemene RES-bijeenkomsten. 
 
Functie-eisen, competenties, kennis en ervaring van de coördinator: 
- HBO+ werk- en denkniveau; 
- Heeft aantoonbare ervaring met het coördineren en operationeel managen van complexe 

(maatschappelijke) processen en het verbinden van opgaven en partijen;  
- Heeft aantoonbare ervaring met het opstellen en aansturen van een actieprogramma waardoor 

de samenhang en integrale voortgang van het uitvoerende proces efficiënt verloopt; 
- Heeft oog voor zowel strategie als uitvoering;  
- Flexibele denker, doener en is resultaatgericht;  
- Is communicatief vaardig; 
- Is in staat verschillende disciplines te verbinden; 
- Gericht op oplossingen en kan daar mensen adequaat op aansturen; 
- Inhoudelijke kennis van en affiniteit met Regionale Energiestrategie, de energietransitie, en 

ruimtelijke opgaven is een pré; 
- En is zo spoedig mogelijk in oktober beschikbaar. 

 
Overige informatie    
Geïnteresseerden in de opdracht kunnen een korte offerte voorzien van een CV indienen bij René 
Holslag (r.holslag@nijmegen.nl, gemeente Nijmegen).  Voor vragen over de opdracht kan contact 
worden opgenomen met Eva de Ruiter, Procesregisseur Regionale Energiestrategie Arnhem 
Nijmegen, (eva.deruiter@primum.nl, 06 12705970 ). Offertes zien wij graag tegemoet vóór 28 
september 2020.  
De gesprekken vinden op 1 oktober in de middag plaats.  


