
Vacature Procesbegeleider (minimaal 3 jaar ervaring) 
 

www.nextgreen.nl Vacature Procesbegeleider, maart 2023 
  

1 

Bij NextGreen draag je bij aan een natuurinclusieve, klimaatadaptieve en biodiverse wereld. Dat doe je in 
samenwerking met overheden, financiële instellingen, bedrijven en non-profits wereldwijd. Je helpt hen 
door projecten, samenwerkingsverbanden en Communities of Practice te faciliteren op zoek naar effectief 
beleid, sluitende business cases en innovatieve verdienmodellen. 

Wat ga je doen? 

• Effectieve samenwerkingsverbanden opzetten met koplopers rond duurzame transities 

• De strategie bepalen samen met de partners in de samenwerkingsverbanden en 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het proces 

• Workshops, werkgroepbijeenkomsten en webinars organiseren en zorgen voor verslaglegging om co-
creatie en kennisdeling in onze samenwerkingsverbanden te faciliteren, in eerste instantie vooral voor 
de Europese Finance & Biodiversity Community 

• Publicaties maken om de kennis die in onze samenwerkingsverbanden is ontwikkeld breder te delen 

• Binnen NextGreen helpen met communicatie, projectmanagement, community management, en 
andere taken waar een groeiend bedrijf mee te maken heeft 

Over NextGreen 

NextGreen, gevestigd in het Willibrordus Business Center in Heiloo, en bestaat momenteel uit oprichter en 
senior procesbegeleider Anne-Marie Bor, een andere collega die zich inzet om groene ambities te 
verwezenlijken en een collega voor administratieve ondersteuning. We worden vooral gevraagd rondom de 
thema’s klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en biodiversiteit. We werken voor en met partijen die inzien 
dat ze deze complexe vraagstukken niet alleen kunnen oplossen. Samenwerkingsverbanden zijn het 
antwoord en wij zetten deze verbanden op en begeleiden ze tot resultaat. 

Ons brede netwerk en onze procesvaardigheden met kennis van zaken zijn onze grootste troeven. Het 
netwerk reikt van lokale overheden tot de Europese Commissie. Ook hebben we contact met meer dan 100 
financiële instellingen wereldwijd. We hebben kennis en ervaring opgedaan op praktijkniveau door 
gemeenten te helpen met lokale projecten, maar we zijn ook betrokken bij de uitwerking van wetgeving op 
Europees niveau. 

Een greep uit ons lopende werk: 
• Adaptatie Atelier – samenwerking tussen lokale overheden en betrokken stakeholders die 

klimaatadaptatie willen stimuleren en faciliteren bij inwoners en ondernemers 
• Financiering van klimaatadaptatie – business case sessies voor overheden samen met banken, 

verzekeraars en (vastgoed)investeerders 
• EU Finance & Biodiversity Community – een initiatief van de Europese Commissie om biodiversiteit 

beter te integreren in investeringsbeslissingen van financiële instellingen 
• Finance for Biodiversity Pledge en Foundation - een internationale groep van 100+ financiële 

instellingen die zich committeren aan biodiversiteit 
• Samen Klimaatbestendig Financiële sector werkgroep Klimaatadaptatie - een werkgroep ondergebracht 

bij het Platform voor Duurzame Financiering onder de Nederlandse Bank bestaande uit financiële 
instellingen, ministeries, koepels en kennisorganisaties die samenwerken aan het handelingsperspectief 
rond klimaatadaptatie voor de financiële sector 

Past NextGreen als werkgever bij jou? 

NextGreen bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en heeft zich bewezen in de markt van verduurzaming. We 
voelen ons gedreven om ons in te zetten voor natuur en biodiversiteit. We bespreken onze ideeën, 
projecten en zorgen openlijk met elkaar en hebben een veilige sfeer gecreëerd waarbij we elkaar verder 
helpen. We werken meestal één dag per week samen op kantoor in Heiloo, vaker kan ook. Of we werken 
vanuit huis of een van de Regus kantoren. 

 

http://www.nextgreen.nl/
http://www.nextgreen.nl/
https://nextgreen.nl/adaptatie-atelier-samen-kom-je-verder/
https://nextgreen.nl/projecten/toolbox-financiering-klimaatadaptatie/
https://nextgreen.nl/projecten/eu-cop-financebiodiversity/
https://nextgreen.nl/projecten/financeforbiodiversitypledge/
https://www.dnb.nl/groene-economie/platform-voor-duurzame-financiering/werkgroep-klimaatadaptatie/


Vacature Procesbegeleider (minimaal 3 jaar ervaring) 
 

www.nextgreen.nl Vacature Procesbegeleider, maart 2023 
  

2 

Wat neem jij mee? 

• Intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een groene toekomst 
• Het bewustzijn dat procesmanagement jouw vak is, je doet het graag en wil er in groeien 
• Kennis van / affiniteit met klimaatadaptatie, biodiversiteit, verduurzaming, en overheidsprocessen c.q. 

beleid 
• Ervaring en/of affiniteit met de financiële sector is een pre 
• Goed kunnen communiceren, mondeling en schriftelijk, Nederlands en Engels, met collega's en klanten 
• Nauwgezet werken 
• De essentie kunnen vangen en die gestructureerd kunnen formuleren in een verslag en/of publicatie 
• Makkelijk kunnen schakelen tussen verschillende projecten 
• Bereidheid om verschillende taken op te pakken die horen bij het runnen van een klein bedrijf 
• HBO/WO werk- en denkniveau 
• Minimaal drie jaar werkervaring met procesbegeleiding of onderdelen daarvan 

 

Wat biedt NextGreen? 

Wij werken in een klein en ambitieus team, waarin ruimte is voor eigen inbreng. In eerste instantie betreft 
het een tijdelijk dienstverband van ca. 24 tot 32 uur, dat kan uitgroeien tot meer bij bewezen talent en 
ambitie. Wij bieden een marktconform salaris, en ruimte voor opleiding. 

Interesse en/of vragen? 

Neem contact op met Anne-Marie Bor: a.bor@nextgreen.nl | www.nextgreen.nl. Stuur je motivatie en CV 
of link naar LinkedIn profiel uiterlijk 23 maart naar info@nextgreen.nl. 

http://www.nextgreen.nl/
mailto:a.bor@nextgreen.nl
http://www.nextgreen.nl/
mailto:info@nextgreen.nl

