
 
S a m e n  m a k e n  w e  d e  b u u r t  
 
 
Voorzitter Participatie Platform Energiepark (m/v/x)  

Profiel in kernwoorden  
Algemeen 

- Woont in Leiden; 
- Ruime bestuurlijke ervaring; 
- Affiniteit met (gebieds-)ontwikkelingen in Leiden en specifiek met het Leidse 

centrumgebied (binnenstad en omliggende wijken); 
- Ervaring met participatie en een brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid;  
- Verbindend als voorzitter, proactief naar stakeholders en transparant en open naar 

betrokken partijen bij de participatie. 

Taken van het bestuur ParticipatiePlatform Energiepark  
- Aansturen en ondersteunen van vrijwilligers die deelnemen in werkgroepen en 

andere fora; 
- Initiëren en coördineren van de afstemming tussen deelnemende vrijwilligers en 

zorgen voor eenduidigheid in de inbreng in het participatieproces;  
- Deelname aan tripartite overleg met de Gemeente Leiden en de Ontwikkelcombinatie 

Energiepark Leiden, waarin de ontwikkeling van het Energiepark op basis van 
gelijkwaardigheid wordt besproken; 

- Opstellen van jaarplannen en financieringsaanvragen o.a. bij gemeente/OCE. 

Specifieke taken van de voorzitter Participatieplatform Energiepark  
- Voorzitter van het bestuur van de stichting Participatieplatform Energiepark Leiden 

initieert en leidt de bestuursvergaderingen waarin o.a. jaarplannen en 
financieringsaanvragen aan bod komen; 

- Zorgt voor cohesie en verbinding tussen de bestuursleden, zodat die als team van 
vrijwilligers samenwerken aan de doelstellingen van het Participatieplatform; 

- Verzorgt van onderlinge taakverdeling en begeleiden van bestuursleden bij de 
uitoefening van hun taken, en de coördinatie van de werkzaamheden; 

- Treedt op als ambassadeur van Participatieplatform Energiepark en van de gehele 
ontwikkeling van het Energiepark Leiden; 

- Treedt op als eerste vertegenwoordiger van het Participatieplatform Energiepark. 

Ondersteuning  
- Beschikbaar is professionele ondersteuning van het bestuur van het 

Participatieplatform Energiepark voor 12 uur per week bij voorbereidende en 
adviserende werkzaamheden; 

- Faciliteiten worden door OCE en gemeente Leiden beschikbaar gesteld op basis van 
een jaarplan. 

Vergoeding en tijdsbesteding  
- De functie vraagt gemiddeld 8 uur per week; 
- De looptijd van de participatie (van heden naar realisatie) is, parallel aan de 

gebiedsontwikkeling Energiepark, naar verwachting 10 jaar; 
- De functie kan ook als duo-functie worden ingevuld. 

 

 
De gebiedsontwikkeling van het Energiepark Leiden is een samenwerking tussen de buurt vertegenwoordigd door het Participatieplatform, de 

gemeente Leiden en de Ontwikkelcombinatie Energiepark Leiden ( BPD en Steenvlinder). 


