
 

Met als doel om de verduurzaming in een stroomversnelling te brengen hebben de gemeenten in Parkstad 
Limburg (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) een BV opgericht 
waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WoonWijzerWinkel is belegd. 
De WoonWijzerWinkel vormt “het Energieloket” voor de inwoners van Parkstad en maakt onderdeel uit van 
het gezamenlijke uitvoeringsprogramma Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). We introduceren het 
WoonWijzerWinkel concept zoals dit al jaren succesvol is in Rotterdam. 
 
Om de ambities op verduurzaming te realiseren en de WoonWijzerWinkel in Parkstad Limburg tot een succes 
te maken zoeken we een 
 
ALGEMEEN DIRECTEUR WOONWIJZERWINKEL PARKSTAD (40 uur p/w) 
 
Als directeur van de WoonWijzerWinkel werk je aan een belangrijk verduurzamingsproject van de 
samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg. Je bent samen met je team dagelijks bezig om inwoners te 
helpen bij de verduurzaming en kunt in deze rol echt het verschil maken en een flinke bijdrage leveren aan het 
realiseren van de brede maatschappelijke verduurzamingsopgave. 
 
Binnen je rol van directeur heb je de vrijheid om de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming te 
vertalen naar kansen voor de WoonWijzerWinkel. Met de zeven gemeenten in Parkstad Limburg als 
aandeelhouder heb je een stevige steun in de rug om succesvol te zijn. 
 
Functie informatie: 
 

 Je draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de WoonWijzerWinkel en voor de 
aansturing van je team. Je begeleidt en coacht je adviseurs om het beste advies te geven en klanten te 
ontzorgen bij het daadwerkelijk verduurzamen; 

 Je hebt oog voor commerciële kansen en streeft naar het beste resultaat voor je klanten, de 
WoonWijzerWinkel en haar aandeelhouders; 

 Je hebt ervaring met en bent actief in het organiseren van (wijk) acties, thema-en/ of informatie 
bijeenkomsten met als doel om kennis te delen en particulieren bewust te maken van de kansen en 
voordelen die verduurzaming biedt; 

 Je maakt gebruik van de gangbare consumenten kanalen en marketingtools; 

 Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een integraal marketing- en 
communicatie plan gericht op de rol van de WoonWijzerWinkel maar ook op de rol van de gemeenten 
hierin; 

 Je ontwikkelt kant-en-klare bouwstenen voor de gemeenten zodat deze via de gemeentelijke kanalen 
snel en eenduidig over de WoonWijzerWinkel kunnen communiceren; 

 Je onderhoudt de samenwerking met de WoonWijzerWinkel in Rotterdam. Doel hierbij is om 
gezamenlijk marketingacties op te zetten, nieuwe producten en diensten op verduurzaming te 
verkennen en te ontwikkelen, en om maximale synergie uit de samenwerking te halen; 

 Je bouwt aan een goed netwerk van deelnemende fabrikanten, installateurs en aannemers. Je maakt 
transparante afspraken over consumentenprijzen, vergoedingen, kwaliteit en samenwerking. Je 
onderhoudt dit netwerk zorgvuldig; 

 Je ontwikkelt nieuwe samenwerkingsverbanden samen met de zeven gemeenten in Parkstad Limburg, 
andere overheden in (Zuid-) Limburg, de verduurzamingbranche, financiële dienstverleners en 
onderwijsinstellingen; 

 Je onderhoudt nauw contact met de aandeelhouders van de WoonWijzerWinkel, bereidt 
aandeelhoudersvergaderingen voor en zorgt voor transparante verantwoording richting deze 
aandeelhouders. Je maakt korte en middellange termijn plannen en bewaakt dat deze passen binnen 
de duurzaamheidsdoelen van de aandeelhouders. 

 
 
 
 



 

 
Functie-eisen 
 

 Je beschikt over een HBO opleiding in een technische (bedrijfskundige) richting; 

 Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als commercieel manager/ ondernemer in de installatietechniek en/ 
of B2C omgeving; 

 Je hebt hart voor de energietransitie en kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming; 

 Bij voorkeur heb je ervaring met lokale overheden op bestuurlijk niveau. 
 

Naast de “harde eisen” vragen we ook de nodige competenties en vaardigheden: 

 Je bent een echte netwerker en je beweegt makkelijk in een complex veld van belanghebbenden; 

 Je bent communicatief zeer vaardig en in staat om op alle niveaus je boodschap effectief te brengen; 

 Je bent resultaatgericht, creatief en denkt in mogelijkheden; 

 Je bent politiek sensitief en staat je mannetje op bestuurlijk niveau; 
 

 
Wij bieden 
Bij deze uitdagende rol hoort natuurlijk ook een passende beloning. Je ontvangt een marktconform salaris 
gebaseerd op kennis en ervaring. Je beloning zal voor een deel op basis van de behaalde resultaten zijn, met 
een maximale vergoeding, inclusief bonus, van €6870,- bruto per maand o.b.v. 40 uur. 
 
Sollicitatie 
Durf je de verantwoordelijkheid aan, laat de kans van nationale allure dan beslist niet aan je voorbij gaan maar 
overweldig ons met je sollicitatie. Je kunt je CV en motivatie tot uiterlijk 5 april aanstaande mailen naar 
r.helsloot@parkstad-limburg.nl. Er zullen meerdere sollicitatiegesprekken plaatsvinden waarbij de eerste ronde 
plaatsvindt op 15 april*. Aanvullende informatie kun je inwinnen bij Rene Helsloot, 06-11867182 of via 
bovenstaand emailadres. Kijk voor een impressie op www.woonwijzerwinkel.nl.  
 
*  Bij de uitvoering van de sollicitatieprocedure volgen wij de richtlijnen van het RIVM  t.a.v. het Coronavirus. Deze richtlijnen kunnen 
mogelijk van invloed zijn op het plannen van sollicitatiegesprekken. 

 
 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
  

http://www.woonwijzerwinkel.nl/


 

Waarom de WoonWijzerWinkel? 
De gemeenten in Parkstad Limburg werken samen aan de energietransitie in de regio en hebben dit verankerd 
in het gezamenlijke beleid “Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)”. Met het Uitvoeringsprogramma PALET 
worden projecten ontwikkeld en geïnitieerd die een bijdrage leveren aan de ambitie om als regio in 2040 
energieneutraal te zijn. Een nieuw en belangrijk project dat de gemeenten samen willen uitvoeren, is de 
WoonWijzerWinkel. Deze WoonWijzerWinkel wordt het gezamenlijke Energie Loket van de gemeenten in 
Parkstad Limburg en moet inwoners in Parkstad en Zuid-Limburg helpen bij de verduurzaming van hun 
woningen. 
 
In nauwe samenwerking met de WoonWijzerWinkel Rotterdam vormt de vestiging in Parkstad Limburg het 
“Energie Loket”  voor de 7 gemeenten van Parkstad waar inwoners kennis kunnen maken met alle mogelijke 
verduurzamingsmaatregelen en maximaal ontzorgd worden bij het kiezen van de juiste leverancier en bij het 
realiseren van dergelijke maatregelen.  
 
Wat is de rol van de WoonWijzerWinkel? 
De rol van de WoonWijzerWinkel is om particulieren bewust te maken van de kansen die verduurzaming te 
bieden heeft en bij het maken van de juiste keuzes. Dit doen we door het geven van onafhankelijk advies maar 
ook door op één centrale plek te laten zien wat verduurzaming nu echt inhoudt. Van tochtstrips en 
radiatorfolie tot isolatie, zonnepanelen, warmtepompen maar ook advies over 0 op de meter maatregelen.  
 
De WoonWijzerWinkel begeleidt particulieren, na uitgebreid persoonlijk advies, bij het aanvragen van offertes 
en de uiteindelijke installatie van maatregelen. Met een omvangrijk netwerk aan fabrikanten, installateurs en 
aannemers brengt de WoonWijzerWinkel vraag en aanbod bij elkaar en staat garant voor de kwaliteit van de 
geleverde diensten.  
 
Het Energie Loket voor vraag en aanbod 
Als het “Energie Loket” waar vraag en aanbod op het gebied van verduurzaming bij elkaar komt, draagt de 
WoonWijzerWinkel bij een economische stimulans in de regio. Door een rol te vervullen in het ontwikkelen van 
duurzaamheidsdiensten en financieringsarrangementen zorgt de WoonWijzerWinkel dat iedereen kan 
meedoen aan de energietransitie, ook de huishoudens met een lager inkomen. Tot slot speelt de 
WoonWijzerWinkel samen met gemeenten, opleidingsinstituten en de markt van fabrikanten, installateurs en 
aannemers een rol in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en het opleiden van duurzaamheidspecialisten. 
Alleen dan kan de markt mee in de sterke groei op het vlak van verduurzaming en profiteert Parkstad en haar 
inwoners ook economische mee. 
 
  
 
 


