
 

 
 

Gezocht: een duurzaam gedreven voorzitter van HilverZon (6-8 uur per week) 
 
De energie transitie is dagelijks in het nieuws! Van fundamentele geopolitieke 
discussies en regionale energiestrategieën tot aan de verduurzaming van onze 
woningen. De gemeente Hilversum wil voor 2040 energie neutraal zijn. Dat 
betekent dat de energie transitie ook achter onze eigen voordeur een belangrijker 
rol gaat spelen.  
 
Heb jij een maatschappelijk hart, krijg je mensen in beweging en wens je jouw 
duurzame perspectief uit te dragen bij de zonnigste club van Hilversum? Dan 
komen wij graag met jou in contact voor de vacante positie van bestuursvoorzitter 
bij HilverZon.  
 

Wat verwachten we van de nieuwe voorzitter? 
 
Trefwoorden: teamleiderschap, besluitvaardigheid, flexibiliteit, strategisch inzicht, 
communicatiekracht. 

 
• Je zorgt voor goed teamwerk binnen het bestuur en voor het goed functioneren 
ervan. 
• Je bewaakt de bestuursactiviteiten op hoofdlijnen en onderhoudt geregeld 
contact met de raad van toezicht. 
• Je denkt strategisch, maar begrijpt ook wat er bij de praktische uitvoering komt  kijken. 
• Je ontwikkelt met je bestuursgenoten een visie op de rol van HilverZon in de 
energietransitie van de gemeente Hilversum.  
• Je begrijpt wat het werken met vrijwilligers met zich meebrengt en zorgt voor goede 
samenwerking onderling. 
• Je bent het aanspreekpunt voor de bureaucoördinator en de coördinator van    de 
energiecoaches, of je delegeert dit effectief binnen het bestuur. 
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe partijen als de gemeente 
Hilversum (zowel de wethouder als het ambtelijk programmateam 
energietransitie) en andere belanghebbenden.  
• Je vertegenwoordigt HilverZon in het bestuur van het regionale 
samenwerkingsverband Energie Verbonden. Een relevant persoonlijk netwerk in 
Hilversum is een voordeel maar geen  noodzaak. 
• Je bent actief betrokken bij de werving en inwerking van nieuwe 
bestuursleden. 

 
Wat bieden wij? 

 
• Een sleutelfunctie binnen een belangrijke organisatie met veel vrijheid, 
mogelijkheden en uitdagingen. 
• Een positie waar je een echte bijdrage levert aan de energietransitie en 
verduurzaming. 
• Een gemotiveerd team van bestuursgenoten, toezichthouders, vaste krachten en 
vrijwilligers met wie je in een collegiale sfeer samenwerkt. 

• Een breed netwerk van mensen en organisaties in Hilversum waarmee 
HilverZon samenwerkt. 

• Een vrijwilligers- en onkostenvergoeding voor gemaakte uren. 



 

 
 
 
 
Het bestuur 
Het huidige bestuur komt elke vier weken bijeen, en tussentijds houden de 
bestuursleden onderling en met het bureau naar behoefte contact. De 
tijdsinvestering voor de voorzitter ligt gemiddeld rond de 6-8 uur per week en kan 
grotendeels worden ingevuld op zelfgekozen momenten. Het bestuur stelt de 
strategie, de begroting en het beleid op, bewaakt de uitvoering ervan en zorgt voor 
afstemming met alle belanghebbenden, waaronder uiteraard de gemeente 
Hilversum. Het bestuur streeft naar een brede en diverse samenstelling vanuit het 
ledenbestand en/of inwoners van de gemeente Hilversum en omstreken.  
 
Meer weten of reageren? 
Ga naar www.hilverzon.nu en/of bel, mail voor meer informatie met: 
Marnix Aarts, voorzitter a.i., 06 – 5375 9049, of marnix.aarts@hilverzon.nu 
Steven van Vliet, Raad van Toezicht, 06 – 52 40 02 34, stevenvanvliet@kpnmail.nl 
Enthousiast over deze functie? Stuur je reactie naar Marnix Aarts 
(marnix.aarts@hilverzon.nu) 
 
Over HilverZon 
HilverZon is ontstaan uit een bewonersinitiatief     met als missie om als collectief zelf 
duurzame energie op te wekken. HilverZon heeft inmiddels ruim 500 leden en 
beheert voor de leden 10 collectieve zonnedaken met in totaal bijna 5.200 
zonnepanelen. De vraag naar collectieve zonnedaken is groot hetgeen additionele 
groeikansen voor HilverZon biedt. Daarnaast biedt HilverZon bewoners in onze 
gemeente praktische hulp bij het zelf verduurzamen van hun woning.  

 
Wat doen we? 
Wij doen dit door het opzetten en beheren van collectieve zonnedaken, het geven 
van energieadviezen door onze energiecoaches, het maken van warmtescans van 
woningen en het houden collectieve inkoopacties voor zonnepanelen (op eigen dak) 
en isolatiematerialen. Daarnaast nemen we initiatieven en ondersteunen we plannen 
rond de ontwikkeling van lokale warmtenetten en andere methoden om Hilversum zo 
snel mogelijk energieneutraal te krijgen. Waterstof en batterij-opslag gaan op de 
lange duur een rol spelen; visievorming op nieuwe energiedragers is een essentieel 
onderdeel van onze energiecoöperatie.  

 
Samen voor een duurzaam Hilversum 
HilverZon is een coöperatieve vereniging waarin de leden de uiteindelijke 
zeggenschap hebben. De organisatie bestaat uit een bestuur, een beperkt aantal 
vaste krachten voor de dagelijkse gang van zaken, projectraden voor ieder collectief 
zonnedak en een flink aantal vrijwilligers, onder wie ruim 20 energiecoaches. Een 
raad van toezicht staat het bestuur met raad en daad bij. 

 
 
 
 
 
 
 


