
 

Vacature projectmanager ‘beleid en 
strategische communicatie’ 
 
Heb je interesse in duurzame energie? Wil je actief meewerken aan de opbouw 
van constructief beleid en strategische communicatie rond waterstof? Dan is 
deze vacature zeker iets voor jou! 

WaterstofNet is een kennis- en samenwerkingsplatform dat bijdraagt aan een koolstofneutrale 
samenleving door het ondersteunen en realiseren van waterstofprojecten in Vlaanderen en 
Nederland. Samen met de industrie en overheden zorgen we voor concrete realisaties op het in de 
praktijk en leggen we de basis voor verdere samenwerking.  
We coördineren de ”Waterstof Industrie Cluster” (WIC), een netwerk van meer dan 110 bedrijven 
dat de basis vormt voor een regionaal ecosysteem voor waterstof in de Benelux. Met de juiste kennis 
en goede contacten in de markt, adviseren we deze bedrijven en overheden in de groeiende wereld 
van waterstof. 
 
Daarbij stijgt de belangstelling voor waterstof als onderdeel van de energietransitie enorm.  
 
Concreet betekent dit, dat regio’s, landen, Benelux en Europa actief strategieën ontwikkelen rond 
waterstof. Aangezien een proactief beleid voor het implementeren van waterstof cruciaal is, is het 
erg belangrijk de beleidsontwikkelingen op de diverse niveaus actief te volgen en hierin te adviseren. 
De strategieën brengen concrete ontwikkelprogramma’s en financieringsmogelijkheden mee, die we 
als WaterstofNet maximaal moeten vertalen naar opportuniteiten voor onze regionale partners. 
Zowel voor WaterstofNet als voor de WIC, is de directe link met het zich ontwikkelende 
waterstofbeleid dus een absolute voorwaarde voor vooruitgang.   
 
Daarnaast neemt ook de communicatie rond waterstof bijzonder sterk toe.  
Als kenniscentrum rond waterstof en als vertegenwoordiger van ons industrieel netwerk, willen we 
onze stem laten horen in het publieke debat rond de rol van waterstof in de toekomstige 
samenleving.  Op die manier willen we de positie van WaterstofNet in het groeiende waterstof-
ecosysteem verder verstevigen. 
 
Om zowel de actieve opvolging van het beleid als strategische communicatie rond waterstof mee te 
ontwikkelen en uit te werken, is WaterstofNet op zoek naar een bijkomende projectmanager.  
 
Taken: 

• Opvolgen en interpreteren van overheidsbeleid vanuit regionaal/nationaal/Benelux en 
Europees perspectief 

• Ontwikkelen en onderhouden van structurele contacten met overheden  
• Bespreken van beleidsontwikkelingen met bedrijven en formuleren/communiceren van 

beleidsaanbevelingen 
• Het organiseren, voorbereiden en coördineren van structureel overleg tussen bedrijven/WIC 

en overheden in de Benelux 
• Het schrijven van statusrapporten rond waterstof en van beleidsadviezen 



 
 

 
 
 

• Opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie ten aanzien van de rol en de 
implementatie van duurzame waterstof in de toekomstige maatschappij 

• Uitwerken en coördineren van een communicatiestrategie voor de profilering van 
WaterstofNet  

• Organiseren van structurele samenwerkingsverbanden met de pers   
• Actief vergroten van het bereik van activiteiten/meningen van WaterstofNet via 

nieuwsberichten, social media  
• Vlot schrijven van teksten, nieuwsberichten, persberichten en eindredactie van rapporten 

van WaterstofNet 
• Het profileren en uitdragen van de missie en visie van WaterstofNet in de Benelux en in 

bredere context Europa 
 

Profiel: 

• Sterke interesse in hernieuwbare energie, industriepolitiek, klimaat, waterstof,… 
• Bij voorkeur ervaring in de energiesector, vertrouwd met het opvolgen van beleid en 

communicatie 
• Universitair niveau of gelijkwaardig  
• Sterk conceptueel denken en onderscheid kunnen maken tussen ‘hoofdzaken’ en ‘bijzaken’ 
• Vlotte communicatie in Nederlands en Engels 
• Vlotte pen en mondelinge communicatie 
• Talent om te organiseren, te modereren en te faciliteren 
• Multidisciplinaire inzet in het Waterstofteam met 13 collega’s 
• Flexibele inzet in een aantal parallel lopende projecten 

 

Wat wij bieden: 

• Sterk groeiende organisatie met een uitgebreid netwerk van partners en een 
vlakke structuur 

• Dynamisch team van 13 collega’s, die enthousiast samen unieke/vernieuwende 
projecten en een ecosysteem van bedrijven en overheden rond waterstof 
ontwikkelen en realiseren 

• Flexibele werkomgeving met veel ruimte voor initiatief en thuiswerk 
• Marktconform salaris aangevuld met o.a. laptop, GSM, groeps- en hospitalisatieverzekering, 

maaltijdcheques 
• Een boeiende en zeer afwisselende job in een sector die voortdurend in beweging is 

 
Voor vragen in verband met de functie kunt u contact opnemen Adwin Martens, 
adwin.martens@waterstofnet.eu Ook uw kandidatuur kunt u sturen naar dit emailadres, mail ten 
laatste op woensdag 29 december 2021. 
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