
Vacature         
 

Duurzame Initiatieven Makelaar   
 

De gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn. Stichting CoForce is opgericht 
om met inzet van energie-commissarissen de energietransitie in Zuidoost vorm te 
geven vanuit de gemeenschap. Want de energietransitie moet vooral een zaak zijn 
van de gemeenschap en niet alleen van de gemeente. 
 
De stichting bevindt zich in een opstartfase en is op zoek naar een medewerker die 
in Zuidoost initiatieven van bewoners en organisaties concretiseert en zelf initiatief 
neemt tot het opzetten van nieuwe energietransitie projecten. Samenwerking met de 
energie-commissarissen is hierbij essentieel. 
 
De stichting heeft een bestuur van drie leden uit de geledingen bewoners, bedrijven 
en gemeente. De Duurzame Initiatieven Makelaar rapporteert aan het bestuur.  
 
Takenpakket: 
− Houdt nauw contact met de energie-commissarissen die de ogen, oren en 

handen zijn binnen het CoForce netwerk. 
− Ondersteunt initiatieven met kennis, planaanpak en netwerk zodat initiatieven 

versneld tot uitvoering kunnen komen. 
− Bemiddelt en communiceert over de initiatieven met de verschillende 

stakeholders en zoekt naar oplossingen indien de initiatiefnemers blokkades 
tegenkomen. 

− Uitdragen van de duurzaamheid visie van de gemeente Amsterdam.  
 
Wij zoeken iemand met de volgende kenmerken: 
− Ondernemende en initiatiefrijke houding. 
− Bekend met het multiculturele karakter van Zuidoost. 
− Communicatief sterk. Maakt makkelijk contact en schakelt makkelijk tussen 

diverse stakeholders. 
− Weet goed te organiseren, te administreren en te presenteren om draagvlak en 

vastlegging van de initiatieven te verzorgen om deze vervolgens tot 
besluitvorming te brengen binnen het bestuur van de stichting.  

− Kennis van en affiniteit met alternatieve energie-opwekkingsmethoden is een pre. 
 
Wij bieden: 
− Een ZZP-contract voor 2-3 dagen per week tot eind 2020, met mogelijke 

verlenging. 
− Een uurtarief van €40-€50, afhankelijk van ervaring, opleiding en netwerk.   
 
Interesse in deze functie? Stuur dan een e-mail waarin je uitlegt waarom jij de juiste 
persoon voor deze functie bent, vergezeld van je CV. Stuur je e-mail uiterlijk 22 mei 
naar info@coforce.nu.  
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 juni te Amsterdam Zuidoost. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Anne Stijkel 
(voorzitter van het bestuur) via info@coforce.nu. 
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