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Bestuurslid platform LEO (urenschatting 40 uur per jaar) 
 
LEO is hét platform voor omgevingsmanagement bij de energietransitie. Vanuit een gedeeld belang 
en in vertrouwelijke sfeer wisselen we kennis uit en denken we met elkaar na over wat nodig is om 
de energietransitie te versnellen. LEO bestaat in november zes jaar. We hebben 38 aangesloten 
bedrijven vanuit de gehele energieketen. Het bestuur van LEO dat bestaat uit een voorzitter, 
penningmeester en secretaris maakt onderdeel uit van het kernteam dat de richting van het platform 
bepaalt. 
 
Bestuurslid 
De rol van het bestuurslid is met een frisse blik meedenken over het programma, de visie en strategie 
van LEO en potentiële nieuwe leden voorstellen. LEO ontwikkelt op dit moment nieuwe activiteiten 
die voor de leden interessant én leuk zijn. We vragen het nieuwe bestuurslid hierover actief mee te 
denken. De juridische organisatievorm van LEO is een stichting. Het bestuur bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de betrokken donateurs van LEO waarbij het nieuwe bestuurslid ook 
formeel als bestuurder moet kunnen toe- en optreden.   
 
Profiel bestuurslid 

• Heeft een breed netwerk in de wereld van energietransitie en is ook bereid en in staat dit 
netwerk actief in te zetten. 

• Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken we iemand die actief is in de wereld van de 
energiecoöperaties of netbeheerders. 

• Heeft nadrukkelijk affiniteit met omgevingsmanagement. 

• Herkent politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet die om in betekenis voor LEO. 

• Kijkt breed, ook buiten de gebaande paden, naar wat nodig is voor het versnellen van de 
energietransitie en het omgevingsmanagement daarin. 

 
Rol bestuurslid 

• Actief meedenken over (meer) toegevoegde waarde van platform LEO voor de leden. 

• Zijn/haar kennis en netwerk inzetten voor een interessant programma voor LEO. 

• Platform LEO onder de aandacht brengen in zijn/haar netwerk.  
 
Wat wij bieden 
Bij LEO werk je in een informele setting samen met een team van enthousiaste mensen. Ons netwerk 
bestaat uit experts op het vlak van omgevingsmanagement in de energiesector. Je krijgt volop de 
ruimte voor inbreng in de vorm van voorstellen voor het programma en het medebepalen van de 
richting van het platform. De uren zijn verdeeld over het jaar, afhankelijk van de activiteiten, en 
vinden plaats vanaf de eigen werkplek, of op locatie van evenementen/overleg. Dit gebeurt in 
overleg. De functie is onbezoldigd met medewerking van de werkgever. 
 
Belangstelling? 
Heb je interesse, of ken je iemand in  jouw netwerk die mogelijk interesse heeft? Stuur ons je 
motivatie en cv via info@platformleo.nl. Neem voor meer informatie contact op met de 
programmamanager Zita van Aggelen via 06-26782207. Reacties graag voor 10 juni a.s.  
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