
 

   

Wil jij werken in een sector die met haar producten en innovaties bijdraagt aan het geluk 
en de gezondheid van mensen overal ter wereld? Wil jij de samenleving duurzamer maken 
en invloed hebben op maatschappelijke uitdagingen? Heb jij kennis van de energietransitie 
en duurzame warmte- en CO2-voorzieningen? Raak jij geïnspireerd door onze visie en 
missie Verantwoorde Glastuinbouw en kun jij anderen ermee inspireren? Kun je jouw 
kennis, ervaring en visie verbinden aan het belang van deze onderwerpen voor onze leden? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Glastuinbouw Nederland is samen met Greenports Nederland op zoek naar een 
 

Procesmanager Gebiedsaanpak Energie (0,6 - 1,0 fte) 
 
In deze functie werk je samen met ondernemers en stakeholders aan een visie voor de 
energieverduurzaming van bedrijven in diverse glastuinbouwgebieden in Nederland. 
Daarvoor breng je ondernemers in een regio samen, toets je de haalbaarheid van diverse 
collectieve duurzame warmte- en CO2 opties en betrek je partijen die hieraan meewerken. 
 
Werkzaamheden 

 Leggen van contacten met de omgeving ten aanzien van warmtenetwerken. 
 Draagvlak creëren onder ondernemers en stakeholders in verschillende regio’s voor 

de opgestelde en op te stellen Gebiedsvisie Duurzame Energie. 
 Begeleiden van ondernemersgroepen. 
 Oprichten van warmte- en energieclusters met betrokken stakeholders. 
 Inventariseren, vaststellen en realiseren van de warmte- en CO2-voorziening. 
 Opstellen van businesscases en financieringsstructuren uitwerken t.a.v. 

warmtenetwerken. 
 Je werkt samen met de regiocoördinatoren van Glastuinbouw Nederland en 

regionale energie-experts.  
 Je maakt deel uit van de werkgroep Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw van 

Greenports Nederland. 
 
Wij vragen 

 Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau. 
 Minimaal drie jaar ervaring op gebied van energie. 
 Bewezen affiniteit met duurzaamheid en energietransitie. 
 Ervaring met en een netwerk in de glastuinbouwsector is een pré. 

 
Wat bieden wij jou? 
Glastuinbouw Nederland biedt jou een zeer zelfstandige functie met volop ruimte voor 
eigen ontplooiing en initiatief. Als specialist in je vakgebied krijg je de gelegenheid om je 
kennis verder te vergroten en deze met anderen te delen. De organisatie kent een 
informele bedrijfscultuur en een hoge betrokkenheid van de medewerkers bij de 
organisatie en hun werk. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en gedeeltelijk 
thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 
 
Meer informatie 
Heb je naar aanleiding van deze vacature inhoudelijke vragen, neem dan contact op met 
Hans van den Berg, e-mail hvandenberg@glastuinbouwnederland.nl, telefoon 06 515 81794. 
Je motivatie en cv kun je tot 20 oktober 2022 sturen naar Simone van Dijk, e-mail 
svandijk@glastuinbouwnederland.nl. 
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Over Glastuinbouw Nederland 
Glastuinbouw Nederland is dé ondernemersorganisatie van de glastuinbouw. Wij 
vertegenwoordigen ruim 80 % van het totale glastuinbouwareaal in Nederland. De 
glastuinbouw is een innovatieve sector. Door dit sterke innovatieve vermogen is de 
Nederlandse glastuinbouw in staat de wereld te voeden met gezonde en smaakvolle 
groenten en te voorzien van kwalitatief hoogwaardige bloemen en planten, die bijdragen 
aan een gezonde en gelukkige levensstijl. 
 
Kassen zijn op weg gesloten productie-ecosystemen te worden, circulaire kassen. De 
samenleving profiteert van deze innovaties. Zo werken ondernemers aan alternatieve 
energiebronnen, waarmee ook woonhuizen worden verwarmd. De sector zorgt voor droge 
voeten bij hevige regenval. Ook maken we planten weerbaar en sluiten we de 
waterkringloop om vervuiling richting sloten te voorkomen. 
 
Verantwoorde Glastuinbouw en visie Energie 
De missie en visie van Glastuinbouw Nederland zijn verwoord in de toekomstrichting 
‘Verantwoorde Glastuinbouw’ waar glastuinbouwondernemers - verenigd in Glastuinbouw 
Nederland - gezamenlijk met stakeholders werken aan een glastuinbouwsector die 
verantwoord, omgevingsbewust en toekomstbestendig is door te werken aan vergroening 
en verduurzaming met behoud van financieel rendement binnen de glastuinbouwsector. 
Lees hier meer over de visie Energie van Glastuinbouw Nederland. 
 
 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/Verantwoorde_Glastuinbouw/Visiedocumenten_2018/Visiedocument_Energie.pdf

