
Vacature Trajectbegeleider Communicatie Sea2Socket - halftijds 

REScoop Vlaanderen vzw is de Vlaamse federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare 
energie. De energiecoöperaties realiseren zowel meer hernieuwbare energie (groene stroom 
maar zeker ook groene warmte) als structurele energiebesparing bij gezinnen, overheden en 
bedrijven. REScoop Vlaanderen organiseert het overleg tussen deze energie coöperaties 
onderling, fungeert als kennisdatabank voor de leden en aanspreekpunt voor de 
verschillende overheden en andere netwerken. De Vlaamse en Waalse REScoops 
organiseren zich om investeringen in offshore windturbines mogelijk te maken. 

REScoop Vlaanderen werkt vanaf 1 september 2022 aan het tweejarig EnergieTransitieFonds 
(ETF) dossier “Sea2Socket”. Sea2Socket bestudeert de haalbaarheid van een innovatief 
concept om de levering van duurzame en betaalbare energie uit de zee aan huishoudens 
mogelijk te maken. Door deel te nemen aan een duurzame energiegemeenschap is de burger 
zowel eigenaar van offshore windturbines als klant van een coöperatieve leverancier.  

Sea2Socket onderzoekt hoe een lange termijn koopovereenkomst de elektriciteitsprijs 
betaalbaar en stabiel kan houden voor burgers, en in hoeverre burgers bereid zijn om mee te 
investeren in het veiligstellen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van hun 
elektriciteitsvoorziening. Deze studie sluit aan bij de Europese richtlijnen (RED en EMD) om 
een ondersteunend kader uit te werken voor energiegemeenschappen waarbij zij het recht 
hebben om de energie van hun productiefaciliteiten te delen onder de leden. 

 

Wij zijn op zoek naar een Trajectbegeleider Communicatie Sea2Socket: 

Als Trajectbegeleider Communicatie Sea2Socket stuur je het uitwerken van een kwalitatief 
onderzoek aan als voorbereiding op kapitaalophaling voor toekomstige offshore participatie. 
Dit onderzoek peilt naar motivaties, emoties, omgeving, toon & stijl, dit tesamen met het 
Communicatiebureau Josworld cv en een enquêtebureau. Het onderzoek heeft als doel een 
duidelijk beeld te schetsen van de potentiële cooperant-gebruikersprofielen en hun 
mogelijke beweegredenen om in te stappen. Dit om te komen tot de meest effectieve 
activeringsopties.  

Dit behelst: 

4.1 Onderzoek effectiviteit van manieren van activering 

4.2 Testcase op lokale schaal 

 

Functie:  

 Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het Sea2Socket Werkpakket 4 
Communicatietraject "Activering korte keten van delen van windenergie voor 
energiegemeenschappen (van zee tot stopcontact)"  

 Je stuurt en begeleidt de studie en benchmark rond welk type communicatie de 
coöperaties in ons netwerk gebruiken en hen vragen welke impact ze hebben gehad.  
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 Je analyseert kanalen, reacties en respons op campagnes en brengt in kaart 'Wat 
werkt en wat duidelijk niet werkt'. 

 Je begeleidt het testen op lokale schaal bij een Vlaamse burgercoöperatie voor 
energie  met oog voor wisselwerking tussen lokale communicatie en een toekomstig 
nationaal communicatieplan voor offshore burgerparticipatie.. Je zorgt voor het 
aanreiken van de nodige communicatiemiddelen. 

 Je communiceert hierover helder in papers en op website en sociale media. 
 Je maakt een halfjaarlijks werkdocument op rond de voortgang. 
 Je zet maximaal in op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor 

hernieuwbare energie en de betrokkenheid van de burger/coöperant daarbij. 
 Je werkt nauw samen met de Coördinator Offshore, het Communicatiebureau 

Josworld cv en een enquêtebureau, alsook met de andere partners in het Sea2Socket 
ETF-project.   

 Je zet de eerste resultaten om in de communicatie rond #burgerwindopzee. 
 Je draagt de missie en de visie uit van REScoop Vlaanderen.  
 Je rapporteert aan de Coördinator Offshore. 

 

Profiel:  

 Je bent een samenwerker en een verbinder 
 Coöperatief ondernemen zit in je hart 
 Je bent allround en kan zelfstandig werken.  
 Je bent organisatorisch onderlegd. 
 Kennis van gedragsonderzoek is een meerwaarde of je wil je hierin vastbijten. 
 Je communiceert vlot schriftelijk en mondeling. 
 Gedegen passieve kennis van Frans en Engels 
 Je hebt een master (of bachelor gelijkwaardig door ervaring)  

 

Aanbod:  

 Halftijdse functie van onbepaalde duur, eventueel combineerbaar met andere 
lopende vacature “Risk Manager Sea2Socket” 

 Verloning rekening houdend met opleiding en ervaring.  
 Je maakt deel uit van een gedreven organisatie en koepel 
 Een boeiende functie met veel variatie, een ruime autonomie en verantwoordelijkheid.  
 Het loonpakket omvat maaltijdcheques van 8€ per equivalent gewerkte dag, 

thuiswerkvergoeding 129€ per maand pro rata, baanvergoeding en openbaar vervoer 
of fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. 

 

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 15 juli 2022 naar info@rescoopv.be. Na 
voorselectie wordt je uitgenodigd op een gesprek tijdens een af te spreken moment tijdens 
de zomer.  


