
Stichting Wageningen Werkt Duurzaam zoekt een  

Directeur/Bestuurder (m/v) 
 
Onze organisatie 
Stichting Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) – in 2017 opgericht door ondernemersvereniging Wagenings 
Ondernemers Contact (WOC) – helpt Wageningse bedrijven en instellingen om duurzamer en energiezuiniger te 
werken. De stichting geeft voorlichting, organiseert kennisuitwisseling en ondersteunt bedrijven en instellingen 
op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, circulair ondernemen en vergroening van gebouwen 
en openbare ruimte. WWD organiseert collectieve inkoopacties en kredietfaciliteiten voor energiebesparende 
maatregelen. Op dit moment lopen er meerdere projecten vanuit de stichting, waaronder een energieplatform 
op het Business & Science Park Wageningen, een energiescan-actie voor binnenstadondernemers en het project 
Zon op Bedrijfsdaken. Stichting WWD wil met haar werkzaamheden een bijdrage leveren aan een 
klimaatneutraal Wageningen in 2030. Een duurzame toekomst is klimaatneutraal, groen en circulair. Daar zijn 
grote stappen voor nodig. In Wageningen kunnen we het verschil maken door samen te werken. Samen kunnen 
we die stappen zetten! 
 
De functie 
De directeur/bestuurder initieert en coördineert de activiteiten van de stichting. Aan de hand van een 
jaarwerkplan ga je aan de slag om de doelen van de stichting op het gebied van energie, circulariteit en 
vergroening bij de aangesloten bedrijven en instellingen te realiseren. Dit alles in samenspraak met de 
Gemeente Wageningen en de Raad van Toezicht van de stichting, waarin vertegenwoordigers van de 
verschillende economische sectoren zitting hebben. 
 
Taken 
Bestuurlijk/inhoudelijk 
- Strategievorming t.b.v. de doorontwikkeling van WWD in samenspraak met diverse stakeholders (Provincie, 

Gemeente, Raad van Toezicht en participanten). 
- Activiteiten/diensten ontwikkelen voor ondernemers en instellingen op de gebieden energie, circulariteit en 

vergroening (biodiversiteit). 
- Aantrekken van subsidies en projectgelden, c.q. het opzetten van collectieve projecten waarmee op grote 

schaal verduurzaming gerealiseerd/gestimuleerd kan worden. 
- Aansturen van contractpartners en kwaliteitscontrole/borging van door hen geleverde diensten. 
- Verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht. 
Communicatie 
- Uitdragen van missie en activiteiten van WWD via diverse kanalen (website, nieuwsbrieven, social media) 

i.s.m. communicatiepartners. 
- Uitbouwen en onderhouden van een netwerk van bedrijven en instellingen die op eigen wijze bijdragen aan 

de verduurzaming van Wageningen. 
Financieel/administratief 
- Toezien op de correcte uitvoering van de financiële administratie. 
- Financiële verantwoording naar RvT en opdracht- en subsidiegevers als Gemeente en Provincie. 
 
Jouw profiel 
- Een ondernemende en daadkrachtige persoon met een passie voor duurzaamheid die de handen uit te 

mouwen wil steken om van WWD een succes te maken! 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, in staat om onze missie en visie enthousiast uit te dragen. 
- Een netwerker pur sang die affiniteit heeft met de wereld van grote en kleine bedrijven en instellingen. 
 
Wij bieden 
De werkzaamheden worden op basis van een ZZP-overeenkomst verricht. Het aantal uren is mede afhankelijk van 
de fondsen die geworven kunnen worden. Voor het eerste jaar is een inzet van 2 dagen per week voorzien. Een 
marktconform uurtarief wordt in overleg vastgesteld. 
 
Interesse gewekt? 
Zet dan een stap in de juiste richting en mail vóór 20 november 2019 je sollicitatiebrief met CV naar 
jobs@noldus.nl. Met vragen over deze functie kun je terecht bij Louise Vet (l.vet@nioo.knaw.nl) of Peter 
Booman (peter.booman@wur.nl). Meer informatie over onze organisatie is te vinden op 
https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwerktduurzaam/. 
 


