
 

   

 

Vacature: Voorzitter van Coöperatie Blijstroom 
 

Ben jij op zoek naar een uitdaging waarmee je Rotterdam een stap kan verder brengen in de 

energietransitie? Energiecoöperatie Blijstroom zoekt een nieuwe voorzitter die de 

organisatie de komende jaren wil leiden naar een bloeiend Rotterdams energiebedrijf door 

en voor bewoners. Bovendien is er plaats voor een nieuwe penningmeester in het bestuur. 

 

Blijstroom 

Blijstroom is de eerste energiecoöperatie van Rotterdam: het lokale energiebedrijf waar de 

leden de baas zijn. De missie van Blijstroom is een duurzame, energieneutrale stad: een 

Rotterdam waarin we zelf in onze schone energie kunnen voorzien. Aan die missie werken we 

door op zoveel mogelijk plekken samen energie op te wekken en de inwoners van Rotterdam 

te helpen zoveel mogelijk energie te besparen. Dat doen we in een Rotterdams netwerk van 

bewoners. Soms vrijwillig, soms betaald, in een professionele organisatie. 

  

Wat doet de voorzitter? 

De voorzitter is het gezicht van de coöperatie. Samen met de medebestuursleden stuurt de 

voorzitter op de visie & strategie van de coöperatie, bouwt aan het imago van Blijstroom, en 

bindt bestaande en nieuwe leden aan de organisatie. De voorzitter enthousiasmeert, 

stimuleert, initieert, inspireert en geeft richting aan de ontwikkeling van de doelstellingen 

van Blijstroom. De voorzitter beschikt over communicatief talent en een breed netwerk in 

Rotterdam en/of in de energiewereld. 

  

Wat we vragen van de voorzitter 

 Leidinggevende kwaliteiten 

 Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring 

 Rotterdams netwerk en/of netwerk in de energiewereld 

 Visie op de energietransitie van onderop 

 Teamspeler 

 Affiniteit met de doelstelling van Blijstroom 

 Vrijwillige inzet van 8 uur/week 

 

Wat we bieden 

 Een inspirerende organisatie die concrete projecten uitvoert 

 Kansen om Blijstroom professioneel op de kaart te zetten in Rotterdam 

 Enthousiaste bestuursleden en kernteam van betrokken vrijwilligers 

 De mogelijkheid om eigen netwerk uit te bouwen in Rotterdam 

 

Meer informatie? Bel of mail Mirjam Pronk: 06 25 05 17 66 / mirjam.pronk@blijstroom.nl.  
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