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1. NEW ENERGY COALITION 
 
“Door kennis bij elkaar te brengen, kennis toe te voegen, spelers te verbinden en onze 
organisatiekracht aan te wenden, brengen we verandering verder.” (New Energy Coalition) 
 
New Energy Coalition verbindt partijen om samenwerkingen te creëren die zorgen voor een 
versnelde overgang naar een duurzame energie-economie. Met volop banen en passend onderwijs. 
Deze samenwerkingen – ‘coalities’ genoemd – bestaan uit bedrijven, overheden/ngo’s en 
kennisinstellingen. Daarin heeft New Energy Coalition steeds wisselende rollen: van organisator, 
coördinator tot kennispartner. Naast het verbinden van partijen en het creëren van coalities, deelt 
New Energy Coalition de opgedane kennis in de coalities met de buitenwereld. 
 
Act local, think global 
Hierbij is New Energy Coalition afhankelijk van (inter)nationale samenwerkingen met regio’s en 
omringende landen. Zo zijn er nauwe samenwerkingen met deelstaten uit Noord-Duitsland, de 
Noordzeelanden en werken ze in Europese subsidieprojecten om kennis op te doen en te delen. 
Opgedane kennis en ervaringen met andere regio’s en landen worden toegepast in het Noorden van 
Nederland (Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord) én vice versa. 
 
Onderzoek, innovatie en human capital 
In New Energy Coalition zijn nauwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen gebundeld, en expertises op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Bij 
‘Innovatie’ ligt de focus op Systeemintegratie en Groene Moleculen. Onder ‘Human Capital’ worden 
partijen samengebracht om relevante kennis en kunde (inter)nationaal te creëren, verbinden en 
delen. Want de beschikbaarheid van goed geschoolde arbeid is een kritische succesfactor voor de 
energietransitie. 
 
De “founding fathers” spelen een belangrijke rol in New Energy Coalition. De Rijksuniversiteit 
Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, EBN, GasTerra, Gasunie en NAM zijn vanaf het begin 
betrokken bij New Energy Coalition en bepalen mede de koers. Daarnaast zijn er uiteenlopende 
coalitiepartners die via deelname in de program boards nauw betrokken zijn bij de strategische 
keuzes.  
  

 



  

 

 

 
New Energy Coalition is gevestigd in het Energy Academy gebouw op de Zernike Campus in 
Groningen en heeft daarnaast werklocaties in Drenthe, Fryslân en Noord-Holland Noord. Er werken 
circa 50 medewerkers in verschillende teams en projecten.  
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op New Energy Coalition en vervult de werkgeversrol van de 
directie, welke bestaat uit de CEO en de COO. De Founding Fathers zijn op hun beurt vertegen-
woordigd in de Stichtingsraad.  
 

 
 
Naar de website: https://www.newenergycoalition.org 
 

 



  

 

 

 
2. PROFIEL 
 
De Raad van Toezicht (RvT) vervult de werkgeversrol en houdt toezicht, geeft advies en functioneert 
als klankbord voor de directie. De RvT houdt toezicht op de strategie en de algemene gang van zaken 
binnen New Energy Coalition. De RvT is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting, 
jaarverslag, jaarrekening, de strategische beleidsvisie en strategische beslissingen van de directie.  
 
De RvT bestaat in totaal uit vijf leden. Daarnaast zijn er nog verschillende commissies: de audit- en 
renumeratie communicatie. De RvT vergadert vier tot zes keer per jaar.  
 
In de rol van voorzitter bent u een verbinder met inzicht en overzicht. Door het stellen van de goede 
vragen bent u sparringpartner van de directie. Op basis van ervaring als bestuurder of voorzitter hebt 
u het vermogen te reflecteren op zowel de RvT als de directie. Tevens heeft u de competentie om 
recht te kunnen doen aan en krachten te benutten van de individuele leden van de RvT. U hanteert 
een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. U voelt zich verbonden met het thema 
duurzaamheid.  
 
Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw en naar 
iemand die volop actief is in het werkzame leven. 
 
New Energy Coalition kent een groot netwerk van samenwerking/ partnerschap. Het is helaas niet 
mogelijk vanuit een dienstverband in het netwerk in aanmerking te komen voor lidmaatschap/ 
voorzitterschap van de Raad van Toezicht. 
 
 
3.  KENNIS & ERVARING  

 
 Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bestuurservaring. 

 Een breed relevant (bestuurlijk) landelijk en/of noordelijk netwerk. 

 Beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming. 

 Bedrijfsvoering van middelgrote of grote organisaties. 

 Inzicht in menselijke verhoudingen binnen organisaties. 

 Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.  

 Het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan. 

 Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen. 

 Voldoende beschikbaarheid. 

 Algemene kennis van en ervaring op het terrein van financiële vraagstukken, R&D, innovatie 
en business development, de energiesector en (internationale) samenwerking is een pré.  

 
 



  

 

 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Onafhankelijk. 

 Integer. 

 Netwerker. 

 Kritisch. 

 Besluitvaardig. 

 Verbindend. 

 Samenwerkingsgericht. 

 Communicatief sterk. 

 Verantwoordelijkheidsgevoel.  
 

 
5. NEW ENERGY COALITION BIEDT U 
 
Een uitdagende toezichthoudende rol bij een innovatieve en ambitieuze organisatie die zich inzet  
voor een duurzame toekomst. Het tijdsbeslag van de functie bedraagt circa 2 dagen per maand. De  
voorzitter ontvangt een passende jaarvergoeding.  
 
We nodigen met name vrouwen van harte uit om te reageren.  
 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Janine Smetsers 
Tel. 06-296 246 26 
Janine.smetsers@beljonwesterterp.nl 
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